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วัตถุประสงค์

 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย

ทางสังคมศาสตร์และแขนงวิชาที่เกี่ยวข้องอันได้แก่  พระพุทธศาสนา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ การจัดการ สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ 
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๖.	 พระมหาบุญเลิศ	อินฺทปญฺโญ,	รองศาสตราจารย์	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๗.	 พระมหาสมบูรณ์		วุฑฺฒิกโร,	ดร.		 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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๒๐.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.เติมศักดิ์		ทองอินทร์	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒๑.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ชวัชชัย		ไชยสา	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒๒.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สุทธิพงษ์		ศรีวิชัย	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒๓.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วรกฤต		เถื่อนช้าง	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒๔.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	ภัทรพล	ใจเย็น		 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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๒๙.	 อาจารย์	ดร.พิเชฐ		ทั่งโต	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๓๐.	 อาจารย์	ดร.ธีรพงษ์		สมเขาใหญ่	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๓๑.	 อาจารย์	ดร.ยุทธนา	ปราณีต	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
๑.	 พระเมธาวินัยรส,	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.		 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
๒.	 ศาสตราจารย์	ดร.กาญจนา		เงารังษี		 มหาวิทยาลัยนเรศวร
๓.	 รองศาสตราจารย์	ดร.สมาน	งามสนิท	 มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย
๔.	 รองศาสตราจารย์	ดร.ชัยยุทธ	ชิโนกุล	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	
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๑๔.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ชลวิทย์			เจียรจิตต์	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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๒๓.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ชนสิทธิ์		สิทธิ์สูงเนิน		 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
๒๔.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วสันต์		อติศัพท์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๒๕.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ไพศาล		สรรสรวิสุทธิ์		 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
๒๖.	 เรือโท.ผู้ช่วยศาสตราจารย์.	ดร.อนันท์		ใจสมุทร	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
๒๗.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ชยสร	สมบุญมาก	 มหาวิทยาลัยนครพนม	
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บรรณาธิการ 

 
 วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ฉบับนี้เป็นปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ และด้วยความตั้งใจของ
คณะกองบรรณาธิการที่มีความประสงค์จะท าวารสารเล่มนี้ให้สมบูรณ์ตามเกณฑ์ของศูนย์ดัชนีการ
อ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre) โดยน าเสนอบทความวิจัย ๑๖ เรื่อง 
บทความวิชาการ ๓ เรื่อง และ บทวิจารณ์หนังสือ ๑ เรื่อง ซึ่งเนื้อหาสาระในเล่มประกอบด้วย
นักวิชาการและเรื่องดังต่อไปนี้ 
 พระครูสมุห์ณัฏฐเสฏฐ์ อธิญาโณ บทความเรื่อง “การพัฒนาการบริหารจัดการการ
สาธารณูปการของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค  ๑๑” พบว่าการพัฒนาการ
บริหารจัดการการสาธารณูปการของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค  ๑๑ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน กล่าวคือ ๑) ด้านการวางแผน ๒) ด้านการจัดองค์การ ๓) ด้าน
การบังคับบัญชาสั่งการ ๔) ด้านการประสานงาน ๕) ด้านการควบคุม ตามหลักอริยสัจ ๔ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน กล่าวคือ ๑) ด้านทุกข ์๒) ด้านสมุทัย ๓) ด้านนิโรธ ๔) ด้านมรรค 

พระครูวิมลสุวรรณกร (สมพงษ์  จนฺทวโร) บทความเรื่อง “รูปแบบการปกครองคณะ
สงฆ์ที่พึงประสงค์ของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑” พบว่าพระสังฆาธิการ 
อาศัยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์จัดรูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค  นอกจากนั้น ทฤษฎี
ระบบการปกครองประกอบด้วยปัจจัยน าเข้า คือคน เงิน วัตถุอุปกรณ์ และการจัดการประกอบด้วย
การวางแผน การสรรหาบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การธ ารงรักษา และการประเมินการ
ปฏิบัติงาน ตามด้วยหลักอปริหานิยธรรม ๗ กล่าวคือหมั่นประชุมเนืองนิตย์ พร้อมเพรียงกันประชุม 
ไม่บัญญัติสิ่งที่ทรงห้าม เคารพนับถือผู้ใหญ่ ไม่ลุอ านาจตัณหา ยินดีในเสนาสนะ และยินดีกับเพ่ือนส
พรหมจารีเป็นต้น 
 นิมิตร  โสชารี บทความเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของเทศบาล
ต าบลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” พบว่าการพัฒนาบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์กร และ
การพัฒนาภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง ซึ่งทั้งสองประการมุ่งเน้นการส่งเสริมและผลักดันไปสู่องค์กร
แห่งการเรียนรู้ให้ประสบความส าเร็จ โดยจะต้องกระท าผ่านการพัฒนาทางการบริหารการพัฒนา
ความสามารถของบุคลากรและทีมงาน การพัฒนาการจัดการความรู้ และการพัฒนาการจูงใจ 

สุพรรณนิกา  ศรีพูล บทความเร่ือง “ประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการด าเนินงานของ
สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทเอกชน” พบว่าสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทเอกชนที่ไม่มีประสิทธิภาพเชิง
เทคนิคในการด าเนินงาน จะไม่มีความสามารถในการท าก าไร ส่วนสหกรณ์ที่มีประสิทธิภาพเชิง
เทคนิคในการด าเนินงาน สหกรณ์เหล่านั้นส่วนใหญ่จะมีความสามารถในการท าก าไร แนวทางการ
แก้ปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทเอกชนที่ไม่มีประสิทธิภาพเชิงเทคนิคควรจะ



พิจารณาการสร้างรายได้และการลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีการใช้ปัจจัยน าเข้าให้ใกล้เคียงกับ
สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทเอกชนที่มีประสิทธิภาพเพ่ือน าไปใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน 

สุรเสกข์ ผลบุญ บทความเรื่อง “รูปแบบการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหลัก
พุทธธรรม” พบว่าควรยกระดับคุณภาพการวางแผนแบบมีส่วนร่วมให้สอดคล้องกับสภาพความเป็น
จริง สามารถรับรู้ สัมผัส ปฏิบัติจริง ครอบคลุมกับพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม   
และสติปัญญา รวมทั้งควรเพิ่มสมรรถนะการจัดการองค์การและบุคลากรด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยให้
มีประสิทธิภาพ  สร้างความเชื่อมั่น ความศรัทธา แรงจูงใจในการมีส่วนร่วมด้วยเทคนิควิธีที่ทันสมัย
อย่างเป็นระบบ และพัฒนาระบบการประเมินผลให้มีประสิทธิภาพอย่างสมดุล มั่นคง ยั่งยืน และ
แก้ปัญหาได้จริงตามหลักพุทธธรรม 

สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ บทความเรื่อง “การใช้ภาษาไทยถิ่นใต้ของนักเรียนในภาคใต้” 
พบว่านักเรียนในภาคใต้ใช้ภาษาไทยกลาง เฉลี่ยร้อยละ ๗๗.๗๔ ของการใช้ภาษา ในชีวิตประจ าวัน
ทั้งหมด อายุเป็นปัจจัยส าคัญในการเลือกใช้ภาษาไทยกลาง ภาษาไทยถิ่นใต้ และภาษามลายูท้องถิ่น 
(ยาวี) กล่าวคือ นักเรียนระดับประถมศึกษาใช้ภาษาไทยกลางมากกว่านักเรียนระดับมัธยมศึกษา ซึ่ง
สัมพันธ์กับอายุคือ ยิ่งอายุน้อยลงยิ่งใช้ภาษาไทยกลางมากขึ้น ในขณะเดียวกันยิ่งอายุมากขึ้นก็ยิ่งใช้
ภาษาไทยถิ่นใต้มากข้ึน 

สุทธิพร  สายทอง บทความเรื่อง “พุทธวิธีการจัดการความรู้สู่การพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์
ในเขตภาคเหนือตอนบน” พบว่ามีการวางแผนเกี่ยวกับการบริหารจัดการความรู้ด้วยการก าหนด
แผนกลยุทธ์อย่างมีมาตรฐาน มีการสร้างกิจกรรมเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีการสร้างคลังความรู้ 
ในการจัดระบบอย่างเป็นหมวดหมู่เพ่ือให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายอย่างเป็นรูปธรรมมีการประเมินผล
การปฏิบัติงานด้านการจัดการความรู้ ทั้งนี้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ๓ ประการ ได้แก่การพัฒนางาน 
พัฒนาคน และการพัฒนาองค์กร ไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  

บุณรดา กรรณสูต บทความเรื่อง “การประยุกต์ รูปแบบการบริหารเชิงพุทธของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดนนทบุรี” พบว่าการประยุกต์รูปแบบการบริหารเชิงพุทธของ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในจังหวัดนนทบุรี กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุก
ด้าน กล่าวคือด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์การ ด้านการบริหารบุคคล ด้านการอ านวยการ ด้าน
การควบคุม  

วรรณมาฆะ  เกษรดอกไม้ บทความเรื่อง “การบริหารของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง : 
ปัญหาและความไม่ต่อเนื่อง” พบว่า มี ๕ ประเด็นส าคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการกลุ่ม
ชุมชน ซึ่งท าให้เกิดการขาดความต่อเนื่องในการด าเนินกิจกรรมการพัฒนา  ประกอบด้วย ๑) การ
ขาดการสื่อสารท าความเข้าใจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชาวบ้าน ๒) การขาดการวิเคราะห์
วิถีชีวิตและบริบทของชุมชนเพ่ือการออกแบบกิจกรรมการพัฒนาที่เหมาะสมกับวิถีชีวิต  ๓) การ
เปลี่ยนแปลงนโยบายและแนวทางการพัฒนา ซึ่งไม่ต่อเนื่องและไม่สอดคล้องกับบริบทและวิถีชีวิต
ของชุมชน ๔) ภารกิจของภาครัฐยังไม่ครอบคลุมการให้ความรู้ การติดตามและประเมินผลการ



ด าเนินกิจกรรมการพัฒนาอย่างชัดเจน และ ๕) วิถีชีวิตของชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการ
รับวัฒนธรรมความเจริญจากชุมชนเมือง 

ชาญชัย  ชัยรุ่งเรือง บทความเร่ือง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างชุมชน
เข้มแข็งของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี” พบว่า ภูมิหลังของประชาชน ที่ส่งผลต่อการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างชุมชนเข้มแข็งของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี   คือ  
เพศ อายุ   สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษา  ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการสร้าง
ชุมชนเข้มแข็งของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี   ได้แก่  บทบาทในสังคม ความเชื่อถือ
ศรัทธา กระบวนการเรียนรู้การมีส่วนร่วม     

อภิชาติ พานสุวรรณ บทความเรื่อง “คุณลักษณะผู้น าตามหลักทฤษฏีคุณลักษณะของ 
Germain ของผู้น าชุมชนในเขตเทศบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่
แตกต่างกันไม่มีผลต่อระดับความคิดเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องคุณลักษณะผู้น าชุมชนตามหลักทฤษฏี
คุณลักษณะของ Germain และสภาพทั่วไปของชุมชน คุณลักษณะผู้น าชุมชนตามหลักทฤษฏี
คุณลักษณะของ Germain  มีอิทธิพลในทางบวกต่อสภาพทั่วไปของชุมชนใน ๔ ด้าน คือความเป็น
กันเอง ความเฉลียวฉลาด ความมุ่งม่ัน และความเชื่อม่ันในตนเอง ตามล าดับ    

จักรวาล สุขไมตรี บทความเรื่อง “วัฒนธรรมองค์การตามหลักสังคหวัตถุ ๔” พบว่า 
แนวทางส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การตามหลักสังคหวัตถุ ๔ คือ ๑) ด้านทาน โดยคนในองค์การควรมี
การประพฤติปฏิบัติ ในการเป็นผู้รู้จักให้ รู้จักการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละแบ่งปันเพ่ือส่วนรวมอย่าง
เหมาะสม ๒) ด้านปิยวาจา โดยคนในองค์การควรเป็นผู้ที่ใช้ค าพูดในการสื่อสารด้วยถ้อยค าหรือ
วาจาที่สุภาพ ไพเราะ อ่อนน้อม ถ่อมตน อ่อนหวาน ๓) ด้านอัตถจริยา โดยคนในองค์การ ควรรู้จัก
และปฏิบัติตนในการท าประโยชน์ต่อผู้อ่ืน ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือด้วยแรงกาย และ ๔) ด้าน
สมานัตตตา โดยคนในองค์การต้องเป็นผู้ที่ครองตน วางตนให้มีความเหมาะสม ถูกกาลเทศะ ไม่
ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ดีทั้งต่อหน้า  

เกษม  ศุภสิทธิ์ บทความเรื่อง “การพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการความรู้ส าหรับ
ส านักงานศาลยุติธรรม:  กรณีศึกษา ศาลยุติธรรมในเขตอ านาจของส านักงานอธิบดีผู้พิพากษา
ภาค ๔” พบว่า การพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการความรู้ส าหรับส านักงานศาลยุติธรรม ประกอบไป
ด้วย ยุทธศาสตร์ที่ ๑ จัดท าแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ในทุกระดับขององค์กร  ยุทธศาสตร์ที่ 
๒ พัฒนาส านักศาลยุติธรรมในเครือฯให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาที่ยั่ งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมโครงสร้างการบริหาร ภาวะผู้น า และวัฒนธรรมที่เอ้ือต่อการจัดการความรู้  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการความรู้  และยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
สร้างเครือข่ายภายในและภายนอกเพ่ือสนับสนุนการจัดการความรู้   

เจษฎา  แสงจันทร์ บทความเรื่อง “แนวทางการพัฒนาศักยภาพการตลาดธุรกิจโรงสี
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยภายใต้สถานการณ์การตลาด
เสรี” พบว่า การจัดการการตลาดธุรกิจโรงสีข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย ควรส่งเสริมให้มีการแนวทางการพัฒนา เช่น ให้ความรู้และสนับสนุนเงินในการลงทุน 



จัดอบรมและให้ความรู้เรื่องมาตรฐานต่างๆ ของข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ก าหนดให้ราคาขายผลิตภัณฑ์
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์สูงกว่าราคาข้าวทั่วไป ให้ความรู้และจัดหาช่องทางที่สามารถจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ และให้การสนับสนุนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดประโยชน์
แก่การด าเนินธุรกิจ สร้างความเชื่อม่ันแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน  

เอื้อมทิพย์  ศรีทอง บทความเรื่อง “น้ าพุร้อน (Onsen): นวัตกรรมการจัดการท่องเที่ยว
เพื่อสุขภาพและบ าบัดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน” พบว่า มีน้ าพุร้อน ๒ ประเภท คือ ที่มี
ศักยภาพและไม่มีศักยภาพเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ให้ความส าคัญกับแหล่งน้ าพุร้อนมีบรรยากาศดี ร่มรื่นเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ ความสะอาด
บริสุทธิ์ ความสะดวก เช่น มีสปาและนวดแผนไทยไว้บริการ   

อุทัยวรรณ  ภู่เทศ บทความเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพของชุมชนในด้านการสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์จากตาลโตนดบนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น” พบว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดเป็นมิติทาง
วัฒนธรรมที่มีบทบาทในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่าสังคมจะอยู่รอดได้
อย่างยั่งยืนนั้นด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
พ่ึงตนเองจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการล่มสลายของครอบครัว   ชุมชนโดยส่วนรวมในที่สุด และยัง
ช่วยให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

พระมหาก าพล  คุณงฺกโร บทความเรื่อง “การบริหารจัดการองค์กรเพื่อการสร้างองค์กร
แห่งการเรียนรู้บนฐานแห่งพุทธิปัญญา” พบว่า แนวการบริหารจัดการองค์กรเพ่ือการสร้างองค์กร
แห่งการเรียนรู้บนฐานแห่งพุทธิปัญญา เป็นกระบวนการต่างๆ ที่จะกลั่นกรองให้ได้มาซึ่งความรู้ เพ่ือ
น ามารองรับกับการด ารงชีวิตของมนุษย์บนโลกปัจจุบันในการที่จะให้เข้าใจตนเองว่าธาตุแท้ของ
มนุษย์นั้นประกอบด้วยร่างกายและจิตวิญญาณ (Mind of Soul) ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมต่างๆ และ
มีสมองในการเรียนรู้ สามารถบังคับปัญญาจิตของตนด้วยสติปัญญาตามความรู้สึก จึงเป็นวิธีทาง 
การด ารงชีวิตตามความคิดที่ตนเองค้นพบและรับรู้จนตกผลึกเป็นแก่นความรู้ที่แท้จริงในการที่จะ
เข้าใจตนเองและสังคมจนสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 

พรพรรณ์  สมบูรณ์และคณะ บทความเรื่อง “พระอัจฉริยภาพของพระพุทธเจ้าด้าน
การแพทย์: ศึกษาจากเภสัชชขันธกะ” พบว่า ๑) พระพุทธองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพในด้านการใช้
ยาและการรักษา ยาส่วนมากเป็นสมุนไพรที่หาได้ง่าย ๒) พระพุทธองค์ทรงเอาใจใส่ต่อพระสาวกใน
ด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ ขณะเดียวกันพระพุทธองค์ไม่ละเลยความส าคัญในบทบาทหน้าที่ของ
สงฆ์และการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคฤหัสถ์ในเรื่องการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องดีงามในการเก็บ
รักษายา ๓) แม้ว่าพระพุทธองค์จะทรงสั่งสอนสาวกทั้งหลายให้เห็นถึงสัจธรรมของชีวิตว่า  จะต้อง
พบกับความแก่ ความเจ็บ ทั้งหมดนี้ จึงแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพด้านการแพทย์ของพระพุทธ
องค์ได้อย่างชัดเจน 

พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโ  บทความเรื่อง “การเขียนรายงานการวิจัย: 
คุณูปการองค์ความรู้สู่สาธารณชน” พบว่า การเขียนรายงานการวิจัยเป็นขั้นตอนหรือกระบวนการ
สุดท้ายของการวิจัยที่มีความส าคัญมาก องค์ประกอบของการเขียนรายงานการวิจัยจะประกอบไป



ด้วยโครงสร้าง ๓ ส่วน ได้แก่ ส่วนน า ส่วนเนื้อหา และส่วนอ้างอิง ซึ่งในแต่ละส่วนล้วนมีความส าคัญ
ด้วยกันทั้งสิ้น การวิจัยที่ไม่มีการเขียนรายงานการวิจัย จะไม่ก่อให้เกิดผลใดๆ เลย ซึ่งผลจากรายงาน
การวิจัยจะก่อให้เกิดประโยชน์ มีคุณูปการในการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณชน 

ชนันภรณ์  อารีกุล บทความเรื่อง “ทุนทางสังคมกับการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิต” พบว่าการน าประโยชน์จากทุนทางสังคมมาใช้ในการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต ทุนทางสังคมถือเป็นสิ่งที่ดีงามในสังคม เป็นสิ่งซึ่งก่อเกิดและสั่งสมอยู่ในสังคมมาเป็นเวลานาน 
องค์ประกอบของทุนทางสังคมในสังคมทั่วไป ได้แก่ องค์ความรู้หรือภูมิปัญญา มนุษย์หรือบุคคล 
วัฒนธรรมหรือประเพณี และสถาบันทางสังคม สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีความส าคัญยิ่งในการพัฒนา
สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งครอบคลุมทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย    

คณะกองบรรณาธิการขอขอบคุณเจ้าของผลงานบทความทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมท าให้
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ได้เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการสู่สาธารณะตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอบพระคุณคณะกรรมการกลั่นกรองทุกท่านที่ได้ใช้
ความเพียรพยายามชี้แนะให้มีการปรับปรุงแก้ไขงานของแต่ละท่านให้ออกมาได้อย่างถูกต้องน่าอ่าน
เป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการ และท้ายสุดขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ท าให้มีวารสาร
ฉบับนี้และโปรดติดตามฉบับต่อไป 

 
  
 

ด้วยความปรารถนาดียิ่ง 
 
 
 

(รศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม) 
บรรณาธิการ 

 





สารบัญ 

กองบรรณาธิการ   
คณะกรรมการกลั่นกรองบทความ  
บทบรรณาธิการ   
  

บทความวิจัย :  
การพัฒนาการบริหารจัดการการสาธารณูปการของพระสังฆาธิการในเขตการปกครอง
คณะสงฆ์ภาค ๑๑ 

๑ 

 : พระครูสมุห์ณัฏฐเสฏฐ์ อธิญาโณ  
รูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ท่ีพึงประสงค์ของพระสังฆาธิการในเขตการปกครอง 
คณะสงฆ์ภาค ๑ 

๑๕ 

 : พระครูวิมลสุวรรณกร  
รูปแบบการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของเทศบาลต าบลในเขตภาคตะวันออก- 
เฉียงเหนือ 

๒๗ 

 : นิมิตร  โสชารี  
ประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทเอกชน ๔๓ 
 : สุพรรณนิกา  ศรีพูล  
รูปแบบการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหลักพุทธธรรม ๕๕ 
 : สุรเสกข ์ผลบุญ  
การใช้ภาษาไทยถิ่นใต้ของนักเรียนในภาคใต้ ๗๑ 
 : สมปราชญ์ วุฒิจันทร์  
พุทธวิธีการจัดการความรู้สู่การพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์ในเขตภาคเหนือตอนบน ๘๕ 
 : สุทธิพร  สายทอง  
การประยุกต์รูปแบบการบริหารเชิงพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดนนทบุรี ๙๗ 
 : บุณรดา กรรณสูต  
การบริหารของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง: ปัญหาและความไม่ต่อเนื่อง ๑๐๗ 
 : วรรณมาฆะ  เกษรดอกไม ้  
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างชุมชนเข้มแข็งของเทศบาลนครปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 

๑๑๕ 

 : ชาญชัย  ชัยรุ่งเรือง  
 
 

 
 



คุณลักษณะผู้น าตามหลักทฤษฏีคุณลักษณะของ Germain ของผู้น าชุมชนในเขต
เทศบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๑๒๙ 

 : อภิชาติ พานสุวรรณ  
วัฒนธรรมองค์การตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ๑๓๙ 
 : จักรวาล สุขไมตรี  
การพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการความรู้ส าหรับส านักงานศาลยุติธรรม:  กรณีศึกษา 
ศาลยุติธรรมในเขตอ านาจของส านักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ 

๑๕๓ 

 : เกษม  ศุภสิทธิ์  
แนวทางการพัฒนาศักยภาพการตลาดธุรกิจโรงสี ข้าวหอมมะลิ อินทรีย์ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยภายใต้สถานการณ์การตลาดเสรี 

๑๖๕ 

 : เจษฎา  แสงจันทร์  
น้ าพุร้อน (Onsen): นวัตกรรมการจัดการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและบ าบัดโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน 

๑๗๙ 

 : เอ้ือมทิพย์  ศรีทอง  
การพัฒนาศักยภาพของชุมชนในด้านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากตาลโตนดบนพื้นฐาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๑๙๓ 

 : อุทัยวรรณ  ภู่เทศ  
การบริหารจัดการองค์กรเพื่อการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้บนฐานแห่งพุทธิปัญญา ๒๐๕ 
 : พระมหาก าพล  คุณงฺกโร และคณะ  

 

บทความวิชาการ:  
พระอัจฉริยภาพของพระพุทธเจ้าด้านการแพทย์: ศึกษาจากเภสัชชขันธกะ ๒๒๑ 
 : พรพรรณ์  สมบูรณ์ และคณะ  
การเขียนรายงานการวิจัย: คุณูปการองค์ความรู้สู่สาธารณชน ๒๓๗ 
 : พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ ์กิตฺติปญฺโ   
ทุนทางสังคมกับการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ๒๔๙ 
 : ชนันภรณ์  อารีกุล  
 

บทวิจารณ์หนังสือ :   
พระพุทธศาสนาในจีน ทิเบต เวียดนาม ญี่ปุ่น : มองผ่านงานพระศรีคัมภีรญาณ ๒๖๓ 
 : คณาจารย์หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ๒๗๙ 
 รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ๒๘๐ 
 ขั้นตอนการด าเนินงานวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ๒๘๑ 
 ค าแนะน าส าหรับผู้นิพนธ์บทความ ๒๘๒ 
 หนังสือส่งบทความทางวิชาการเพื่อเผยแพร่  ๒๘๗ 
 ใบตอบรับเป็นสมาชิก ๒๘๘ 
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การพัฒนาการบริหารจัดการการสาธารณูปการของพระสังฆาธิการ 
ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑ 

The Development of Management on Public 
Construction And Renovation of Sangha Administrators 

Region 11 
พระครูสมุห์ณัฏฐเสฏฐ์ อธิญาโณ 

ธัชชนันธ ์อิศรเดช 
พระระพิน พุทฺธิสาโร 

บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคการบริหาร
จัดการสาธารณูปการ ๒) เพ่ือศึกษาแนวคิดทฤษฎีและการบูรณาการหลักพุทธธรรมที่เหมาะสมกับ
การบริหารจัดการสาธารณูปการ ๓) เพ่ือเสนอการพัฒนาการบริหารจัดการการสาธารณูปการของ
พระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑ วิธีด าเนินการวิจัยเป็นแบบผสานวิธี ทั้งเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก 
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๑๘ รูป และการสนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๑๓ รูป/คน  
โดยวิเคราะห์ข้อมูลแบบอรรถาธิบายและพรรณนาความ ส่วนการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๒๘๕ ชุด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมประยุกต์เพ่ือการวิจัย โดยใช้
สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 ๑. สภาพปัญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการสาธารณูปการ (๑) พระสังฆาธิการอาจจะ
ก ากับดูแลบุคลากรด้านการสาธารณูปการไม่ต่อเนื่องเพราะปัญหาสุขภาพไม่อ านวยหรือไม่มีผู้ท า
การแทน การติดต่อประสานงานไม่มีทีมงานที่เหมาะสม (๒) การเงินงบประมาณ พระสังฆาธิการ
ขาดสภาพคล่องด้านการเงินงบประมาณในการก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์อย่างต่อเนื่อง  
ขาดผู้ให้การอุปถัมภ์วัด และขาดความร่วมมือของชุมชนในท้องถิ่นเป็นต้น (๓) วัสดุอุปกรณ์สิ่งปลูก
สร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ในแต่ละวัดยังมีสภาพทรุดโทรม ไม่พร้อม ไม่เหมาะสม ไม่เป็นที่สัปปา-
ยะ ไม่สะอาด ไม่เป็นระเบียบ (๔) การจัดการ พระสังฆาธิการอาจจะขาดความรู้ความเข้าใจด้านการ

                                         
 หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย  
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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สาธารณูปการ ขาดการวางแผน ขาดการจัดทีมงานทั้งพระสงฆ์และฆราวาส ขาดผู้ให้การสนับสนุน
วิธีการจัดการที่เหมาะสมกับการก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์  
 ๒. แนวคิดทฤษฎีและการบูรณาการหลักพุทธธรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาการบริหาร
จัดการการสาธารณูปการ แนวคิดที่เกี่ยวกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการก่อสร้างและการ
บูรณปฏิสังขรณ์ ส่วนทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ เช่น การวางแผน การจัดองค์การ  
การบังคับบัญชาส่ังการ การประสานงาน และการควบคุมเป็นต้น  การสาธารณูปการตามหลัก
อริยสัจ ๔ เป็นแนวทางส าคัญอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน  ทุกข์ คือปัญหาการก่อสร้างและการ
บูรณปฏิสังขรณ์ไม่เหมาะสม สมุทัย คือต้นเหตุให้เกิดการก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ นิโรธ คือ
เป้าหมายการก่อสร้างแลการบูรณปฏิสังขรณ์ และมรรค คือแนวทางข้อปฏิบัติการสาธารณูปการ 
 ๓. การพัฒนาการบริหารจัดการการสาธารณูปการของพระสังฆาธิการในเขตการปกครอง
คณะสงฆ์ภาค ๑๑ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ ในระดับปานกลางทุกด้าน กล่าวคือ (๑) ด้านการวางแผน  
(๒) ด้านการจัดองค์การ (๓) ด้านการบังคับบัญชาสั่งการ (๔) ด้านการประสานงาน (๕) ด้านการ
ควบคุม ตามหลักอริยสัจ ๔ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน กล่าวคือ (๑) ด้านทุกข์ (๒) ด้าน
สมุทัย (๓) ด้านนิโรธ (๔) ด้านมรรค  
ค าส าคัญ: การพัฒนาการบริหารจัดการ, การสาธารณูปการ, พระสังฆาธิการในเขตการปกครอง

คณะสงฆ์ภาค ๑๑ 
 

ABSTRACT 
 Objectives of this research were to: 1. Study the general problems of 
monastery construction and renovation, 2. Study appropriate concepts, theories 
and Buddhadhamma for monastery construction and renovation and 3. Propose the 
development of monastery construction and renovation administration of 
administrative monks at Region 11. Methodology was mixed methods between 
qualitative and quantitative researches. The qualitative research collected data 
from 18 key informants, purposefully selected from experts with in-depth-interview 
script by face-to-face in-depth-interviewing and from 13 participants in focus group 
discussion and analyzed data by descriptive interpretation. The quantitative 
research collected data from 285 samples, and analyzed data with descriptive 
statistics; percentile, mean and standard deviation. 
 Findings were as follows: 
 1. General problems of monastery construction and Renovation were as; 
1) administrative monks did not supervise or monitored the monastery construction 
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and renovation continuously due to health problems or no representatives. There 
was not appropriate teams for coordination and finding from the quantitative 
research indicated that samples’ opinions about this matter were at high level,  
2) budget and financial problems: administrative monks lacked of financial liquidity 
for continuous monastery construction and renovation, lacked of monastery 
patrons and local cooperation. Finding from the quantitative research indicated that 
the samples’ opinions about this matter were at middle level, 3) material and 
equipment to construct and repair monastery were in old and decay condition, not 
ready, not appropriate, not convenient, not clean and not orderly. Findings from 
the quantitative research indicated that the samples’ pinions about this matter by 
overall were at middle level, 4) management; administrative monks lack 
management knowledge, lacked of planning, teamwork of both monks and laity, 
lack of patronage in appropriate know-how of monastery construction and 
renovation. The finding from the quantitative research indicated that the samples’ 
opinions about this matter by over all were at moderate level. 
 2. Appropriate concept, theories and Buddhadhamma for development of 
monastery construction and renovation administration were the concept of 
monastery construction and renovation Improvement. As for the theories, there was 
administrative theory: planning, organizing, directing, coordinating and controlling. 
The monastery construction and renovation according to Ariyajacca 4, the Four 
Noble Truth, was very important in the present time. Dukkha, suffering is the 
inappropriate  monastery construction and renovation, Samutaya, the cause of 
suffering, the cause of monastery construction and renovation, Nirotha, the 
cessation of the suffering, was the goal of monastery construction and renovation 
and Makka, the path, was the guideline for monastery construction and renovation. 
 3. The development of the monastery construction and renovation 
administration of administrative monks at Region 11 consisted of (1) planning (2) 
Oanizing (3) Commanding (4) coordinating (5) controlling. Administration of 
monastery construction and renovation according to Ariyajacha 4, the four Noble 
Truth, consisted of (1) Dukkha (2) Samuthaya (3) Nirotha (4) Makkha 
Keywords: The Development of Management, Public Construction and Renovation, 

Sangha Administrations Region 11, 
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๑. บทน า 
 วัด เป็นหน่วยงานบริหารกิจการคณะสงฆ์ ที่มีความส าคัญเกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรม
ไทย ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวกับวัดนั้น ทรงตราเป็นพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ เช่นเดียวกับ
บทบัญญัติว่าด้วยมหาเถรสมาคม ซึ่งเป็นสถาบันหรือองค์กรบริหารกิจการคณะสงฆ์สูงสุด 
นอกจากนั้น วัดมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย ตามความในมาตรา ๓๑ วรรคสอง และมาตรา 
๑๙ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ วัดจึงได้รับความคุ้มครองจากบทบัญญัติ
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมถึงกฎหมายอ่ืนๆ ดังนั้น วัดทั้งหลายมีสิทธิและหน้าที่
ตามบทกฎหมายดังเช่นบุคคลธรรมดา เว้นแต่สิทธิและหน้าที่บางอย่างที่ท าเองมิได้ จ าเป็นต้อง 
มีผู้แทน เพ่ือใช้สิทธิและหน้าที่หรือแสดงเจตนา ดังเช่นบทบัญญัติในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
มาตรา ๓๑ วรรคสามว่า “เจ้าอาวาสเป็นผู้แทนของวัดในกิจการทั่วไป”๒ การบริหารกิจการคณะ
สงฆ์นั้นมีภาระกิจอยู่ ๖ ด้าน ได้แก่ การปกครอง การศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่  
การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์  
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช (ร.ปัจจบัน) ได้ทรงพิจารณา
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕๓ และพัฒนาปรับปรุงแก้ไขในปี พ.ศ.๒๕๓๕ ต่อมาได้ทรงตรา
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่แล้วให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพ่ือ
เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการสาธารณูปการ ส่วนการ
พัฒนาการสาธารณูปการก็มีความสอดคล้องตามหลักการบริหารกล่าวคือ การวางแผน การจัด
องค์การ การบังคับบัญชาสั่งการ การประสานงาน และการควบคุม นอกจากนั้น การบูรณาการตาม
หลักอริยสัจ ๔ เช่น ทุกข์ คือสภาพปัญหาทั้งบุคคล การเงิน วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการ สมุทัย คือ
สาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาอุปสรรคการก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ นิโรธ คือเป้าหมายการ
สาธารณูปการ มรรค คือแนวทางการแก้ไขปัญหาการสาธารณูปการ๔ 
 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัย จึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาเรื่อง “การพัฒนาการบริหารจัดการการสาธารณูปการของพระสังฆาธิการในเขตการปกครอง
คณะสงฆ์ภาค ๑๑” เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการสาธารณูปการ เพ่ือศึกษา
แนวคิดทฤษฎีและการบูรณาการหลักพุทธธรรมที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการสาธารณูปการ และ

                                         
 ๒พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ), การคณะสงฆ์และการศาสนา , (กรุงเทพมหานคร :  
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๑๖. 
  ๓ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, คู่มือพระสังฆาธิการ, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๔), หน้า ๑๕. 
 

๔ อนุวัต  กระสังข์, “การจัดการสิ่งแวดล้อมของวัดตามหลักนิเวศวิทยาเชิงพุทธบูรณาการของคณะ
สงฆ์จังหวัดสระบุรี”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๘) : 
๒๔๑-๒๕๙. 
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เพ่ือเสนอการพัฒนาการบริหารจัดการการสาธารณูปการของพระสังฆาธิการในเขตการปกครอง
คณะสงฆ์ภาค ๑๑  
 
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๑. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการสาธารณูปการ 
 ๒. เพ่ือศึกษาแนวคิดทฤษฎีและการบูรณาการหลักพุทธธรรมที่เหมาะสมกับการบริหาร
จัดการสาธารณูปการ 
 ๓. เพ่ือเสนอการพัฒนาการบริหารจัดการการสาธารณูปการของพระสังฆาธิการในเขต
การปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑ 
 
๓. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ด าเนินการติดตามเก็บรวมรวมข้อมูลจากแบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๑๘ รูป และการสนทนากลุ่ม 
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๑๓ รูป/คน วิเคราะห์ข้อมูลแบบอรรถาธิบายและพรรณนาความ ส่วนการเก็บ
รวบรวมข้อมูลวิจัยเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม จ านวน ๒๘๕ ชุด วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัย 
 
๔. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๑๓ รูป/คน และการสนทนากลุ่ม 
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๑๓ รูป/คน ส่วนการวิจัยเชิงปริมาณ เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น จ านวน 
๒๘๕ ชุด 
 
๕. ผลการวิจัย 
 ๑. สภาพปัญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการการสาธารณูปการ ได้แก่ (๑) บุคลากร 
เป็นเรื่องของระบบอุปถัมภ์มากกว่าการเลือกสรรหาจากความรู้ความสามารถ (๒) การเงิน
งบประมาณ การจัดงานประจ าปีและการทอดผ้าป่าประจ าปีของทางวัดได้รับการตอบรับด้วยพลัง
ศรัทธา (๓) วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง แสงสี ไฟฟ้า ประปา ตามวัตถุประสงค์ของญาติโยม ผู้บริหารต้อง
ดูแลต้องไปช่วยแก้ไขปัญหาวางแผน (๔) การจัดการ พระสังฆาธิการผู้รับผิดชอบดูแลการพัฒนาการ
สาธารณูปการ 
 ๒. แนวคิดทฤษฎีและการบูรณาการหลักพุทธธรรมที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการการ
สาธารณูปการ ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การบังคับบัญชาสั่งการ การประสานงาน และ
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การควบคุม ตามหลักอริยสัจ ๔ ได้แก่ ทุกข ์ปัญหาการก่อสร้าง สมุทัย สาเหตุของการก่อสร้าง นิโรธ 
เป้าหมายการก่อสร้าง และมรรค แนวทางข้อปฏิบัติการก่อสร้าง 
 ๓. การพัฒนาการบริหารจัดการการสาธารณูปการของพระสังฆาธิการในเขตการปกครอง
คณะสงฆ์ภาค ๑๑ ได้แก่ (๑) การวางแผน คือการบริหารการจัดการถาวรวัตถุทางพระพุทธศาสนา 
โดยมีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมาให้ความรู้ความเข้าใจคอยให้ค าแนะน าในการก่อสร้ าง (๒) การ
จัดองค์การ คือการจัดคณะกรรมการขึ้นมาบริหารการก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ ควรจะค านึง
ประโยชน์ในการใช้สอยเป็นหลัก ส่วนสภาพของวัดและสิ่งแวดล้อมควรจะได้ด าเนินการปลูกต้นไม้
ภายในบริเวณวัดให้มีความร่มรื่น เน้นการปลูกต้นไม้ การจัดสวนหย่อม  (๓) การบังคับบัญชาสั่งการ 
คือการด าเนินการประชุมพระสังฆาธิการทุกระดับอย่างต่อเนื่องเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาการ
สาธารณูปการ กล่าวคือการซ่อมแซมของเก่าควรจะรักษาไว้ อนุรักษ์ไว้ไม่ควรท าลาย ถ้ามีการ
ซ่อมแซมก็ควรจะยึดแบบเดิมไว้ ควรรักษาสภาพพแบบเดิมไว้เพราะเป็นฝีมือของคนเก่าเป็นการ
รักษาศรัทธา (๔) การประสานงาน พระสังฆาธิการควรจะแต่งตั้งคณะกรรมการสงฆ์ขึ้นมาก่อน
เพ่ือให้มาดูแลรับผิดชอบการพัฒนาการสาธารณูปการ มีการมอบหมายภาระหน้าที่ให้บุคลากรแต่ละ
รูปได้มหีน้าที่กดูแลที่แตกต่างกัน (๕) การควบคุม คือเป็นภารหน้าที่ของพระสังฆาธิการทุกระดับใน
การก ากับดูแลรักษาทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาการสาธารณูปการ ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความ
เข้าใจในการก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ก่อน  
 ตามหลักอริยสัจ ๔  ได้แก่  (๑) ทุกข์ คือปัญหาการก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์  
(๒) สมุทัย คือสาเหตุให้เกิดปัญหาอุปสรรคการสร้างเสนาสนะ ควรจะพิจารณาถึงความจ าเป็นใน
การก่อสร้างเพ่ือให้มีความเหมาะสมกับสภาพของวัดและสภาพของชุมชน (๓) นิโรธ คือเป้าหมาย
การพัฒนาการสาธารณูปการ พระสังฆาธิการได้ให้ความส าคัญความเป็นเอกลักษณ์ของชาติว่า  
วัดควรจะรักษาความเป็นเอกลักษณ์ไทยเช่น งานลวดลาย งานปูนปั้น งานแกะสลัก (๔) มรรค คือ
แนวทางการพัฒนาการสาธารณูปการ การควบคุมการเงินและบัญชีรายรับ รายจ่ายของแต่ละวัดนั้น  
 
๖. อภิปรายผล 
 การศึกษาการพัฒนาการบริหารจัดการการสาธารณูปการของพระสังฆาธิการในเขตการ
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑ ตามความคิดเห็นของบุคลากรคือพระสังฆาธิการโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า พระสังฆาธิการมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการ
บริหารจัดการการสาธารณูปการของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑ อยู่ใน
ระดับปานกลางทุกด้าน เมื่อผลการวิจัยออกมาเป็นเช่นนี้ ผู้วิจัยจึงสามารถสรุปการอภิปรายผลได้
ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ด้านการวางแผน คือประชุมคณะกรรมการช่วยกันวางแผนการก่อสร้างและการ
บูรณปฏิสังขรณ์ ก าหนดแบบแปลนแผนผังการสร้างวัด สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาศรณชัย 
มหาปุญฺโญ ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในยุคโลกาภิ -
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วัตน์” ผลการวิจัยพบว่า๕ การบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในยุคโลกาภิวัตน์  ได้แก่ 
ด้านการสาธารณูปการ ในปัจจุบันมี ๒ รูปแบบคือ การพัฒนาตามก าลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชน 
โดยไม่ได้มีการวางแผนเอาไว้ล่วงหน้า ซึ่งในปัจจุบันมีอยู่มาก และการพัฒนาโดยการศึกษา และ
วางแผนการก่อสร้างสิ่งต่างๆ ภายในวัดเพ่ือให้เหมาะสมกับสถานที่ จึงควรมีการจัดท าแผนแม่บทใน
การพัฒนาวัด ศึกษารายละเอียดของงานสาธารณูปการ การบริหารจัดการวัดด้วยความโปร่งใส การ
บูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ ควรอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น รูปแบบการก่อสร้าง
ตามภูมิภาคตามความเหมาะสม ตามอัตลักษณ์ของพ้ืนที่นั้นๆ และต้องค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย
ต่างๆ ก าลังความสามารถของเจ้าอาวาสในอนาคต น่าจะมีการระดมทุน หรือตั้งธนาคาร
พระพุทธศาสนา เพ่ือเปิดโอกาสให้วัดเล็กๆ ที่มีการก่อสร้างแต่ขาดทุนทรัพย์ในการก่อสร้างให้ได้มี
โอกาสได้กู้ยืมเพ่ือการก่อสร้างสาธารณูปการของวัดให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้น การบริหารจัดการการ
สาธารณูปการด้านการวางแผน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพระสังฆาธิการ มีการวางแผน
แบบแปลนก่อสร้างวัดให้สอดคล้องกับยุคสมัยเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาการบริหารจัดการตาม
กฎระเบียบ พระสังฆาธิการมีควบคุมทรัพยากรการก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ของแต่ละวัดให้
เป็นไปตามกฎระเบียบ เมื่อผลการวิจัยออกมาเป็นเช่นนี้ จึงเป็นเหตุผลให้พระสังฆาธิการมีความ
คิดเห็นด้านการวางแผน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ 
 ๒. ด้านการจัดองค์การ คือการจัดคณะกรรมการขึ้นมาบริหารจัดการก่อสร้างและ 
การบูรณปฏิสั งขรณ์ ค านึงประโยชน์ ในการใช้สอยเป็นหลัก สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
พระครูวศินวรกิจ (วิชาญ ชาตวีโร) ได้วิจัยเรื่อง “การจัดการการสาธารณูปการของพระสังฆาธิการ 
กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่า๖ ปัญหาอุปสรรคด้านการสาธารณูปการ เป็นเรื่องกฎระเบียบ 
หลักเกณฑ์ กฎหมายและสิ่งแวดล้อม หลักพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้กับการจัดการ
สาธารณูปการ ได้แก่ ตามหลักอิทธิบาท ๔ ฉันทะ คือรับผิดชอบดูแลการก่อสร้างนวกรรม วิริยะ คือ
ขยันท างานโดยการจัดตั้งทีมงานจิตตะ คือมีการไตร่ตรองสิ่งปลูกสร้างให้เพียงพอ และวิมังสา คือมี
การติดตามผลการท างานอย่างต่อเนื่อง รูปแบบการจัดการสาธารณูปการของพระสังฆาธิการ ได้แก่ 
(๑) การวางแผนตามหลักอิทธิบาท ๔ มีความรับผิดชอบเอาใจใส่  ไม่ปล่อยปละละเลย  
(๒) การจัดองค์การตามหลักอิทธิบาท ๔ รูปแบบความพร้อมของบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องจักร 
วัตถุดิบ เพื่อด าเนินการก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์วัด (๓) การบริหารบุคคลตามหลักอิทธิบาท 
๔ พระสังฆาธิการ ได้ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการ การก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์วัดด้วย

                                         
  ๕พระมหาศรณชัย มหาปุญฺโญ, “การพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในยุคโลกา
ภิวัตน์”,  วิทยานิพนธ์ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ,  (บัณฑิตวิทยาลัย   
                          วิทยาลัย, ๒๕๕๖). 
  ๖พระครูวศินวรกิจ (วิชาญ ชาตวีโร) , “การจัดการการสาธารณูปการของพระสังฆาธิก าร 
กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ , (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 
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ความชอบ (๔) การอ านวยการตามหลักอิทธิบาท ๔ กระบวนการก่อสร้างหรือการบูรณปฏิสังขรณ์
วัด ก าหนดขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลา (๕) การควบคุมตามหลักอิทธิบาท ๔ การประเมินผล 
ดังนั้น การบริหารจัดการสาธารณูปการด้านการจัดองค์การโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อ
พระสังฆาธิการ มีการจัดการโครงสร้างในรูปแบบคณะกรรมการเฉพาะด้านการสาธารณูปการของ
วัด มีการประเมินผลการก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ของแต่ละวัดเพ่ือใช้วัดผลงาน เมื่อ
ผลการวิจัยออกมาเป็นเช่นนี้ จึงเป็นเหตุผลให้พระสังฆาธิการมีความคิดเห็นด้านการจัดองค์การโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
 ๓. ด้านการบังคับบัญชาสั่งการ คือการด าเนินการประชุมพระสังฆาธิการทุกระดับอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาการสาธารณูปการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระปลัดวรัญญู 
อคฺควชิโร ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาการบริหารจัดการวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนในยุคโลกาภิ
วัตน์” ผลการวิจัยพบว่า๗ 
 ๑. สภาพปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการวัดเป็นศูนย์กลางชุมชนต้นแบบพบว่า  
ด้านบุคลากร อดีตเจ้าอาวาสเป็นผู้น าเชิงปัจเจกชนสั่งการเพียงรูปเดียวและมีภาวะผู้น าสูง สร้างอัต
ลักษณ์ให้กับวัดโดยด าเนินโครงการตามทักษะความสามารถเพียงด้านเดียวจนปรากฏผลชัดเจน  
เจ้าอาวาสรูปใหม่ซึ่งบริหารจัดการวัดต่อมาไม่สามารถสืบสานอัตลักษณ์เดิมไว้ได้ และพระภิกษุผู้
อุปสมบทใหม่ขาดระเบียบวินัยของพระภิกษุสงฆ์ รวมทั้งการขาดแคลนศาสนทายาทสืบต่ออายุ
พระพุทธศาสนาและกิจการคณะสงฆ์ พระภิกษุสงฆ์ขาดทักษะการศึกษาซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคม 
ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด าเนินการอย่างตั้งรับ ด้านการร่วมรับผิดชอบต่อชุมชน ขาดการ
ประสานความเข้าใจส าหรับแต่ละโครงการที่วัดด าเนินการ 
 ๒. หลักการบริหารตามแนวพุทธศาสนาสามารถสรุปลงได้ ๓ ประการ คือ หลักการครอง
ตนครองคน และครองงาน รวมทั้งหลักพระวินัยช่วยให้การบริหารวัดด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยดี
งามและควรส่งเสริมอาคาริยวินัย กรอบควบคุมวิถีชีวิต แนวทางประพฤติปฏิบัติส าหรับคฤหัสถ์ให้
เกิดขึ้นในชุมชน และทฤษฎีที่เหมาะสมส าหรับการพัฒนาการบริหารจัดการวัดในยุคโลกาภิวัตน์คือ
ทฤษฎี POLC ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การชี้น าจูงใจ และการควบคุม ส าหรับ
วิธีการและแนวทางท่ีเหมาะสมในการพัฒนาการบริหารจัดการวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนในยุคโลกา 
ภิวัตน์ประกอบด้วย การทบทวนพันธกิจ การวางแผน การด าเนินการพัฒนา การติดตามและการ
ประเมินผล 
 ๓. ความเป็นไปได้ในการพัฒนาการบริหารจัดการวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนในยุคโลกา  
ภิวัตน์ต้องอาศัยองค์ประกอบ ด้านกฎหมาย ด้านเศรษฐกิจ ด้านบุคลากร ด้านเทคนิค ด้านสังคม 
และด้านประชากรชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา ส าหรับแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ

                                         
  ๗พระปลัดวรัญญู อคฺควชิโร (ยอดเพ็ชร), “การพัฒนาการบริหารจัดการวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนใน
ยุคโลกาภิวัตน์”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ , (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 
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วัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนในยุคโลกาภิวัตน์ ประกอบด้วยรูปแบบ GT Model ที่เกื้อกูลกัน ๕ ส่วน 
ประกอบด้วย (๑) ขยับปัญญาก่อนจึงย้อนเขยื้อนกาย คือการส ารวจรวบรวมความคิดเห็นและข้อมูล 
เพ่ือประเมินสภาพของวัดและชุมชนก่อนเลือกแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสม (๒) ยิ่งให้ยิ่งได้คือการ
ประกาศเจตนารมณ์ของวัดที่จะด าเนินการ เพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อชุมชน (๓) ฝนตกใส่ตุ่มคือการ
ส ารวจความรู้พ้ืนฐานของชุมชน การจัดการความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และจัดเก็บบันทึกความรู้นั้น
จัดตั้งแหล่งเรียนรู้หรือพิพิธภัณฑ์ (๔) กลุ่มลยาณมิตรคิดถูก คือการสร้างภาคีเครือข่าย ในการ
ท างานให้เหมาะสมและเอ้ือประโยชน์ต่อกันระหว่างวัดกับชุมชน และระหว่างวัดกับองค์การต่างๆ 
(๕) ต้องสุขก่อนจึงส าเร็จ คือการส่งเสริมพฤติกรรมทางด้านจิตใจให้บุคคลมีปัญญา คิดเป็น 
แก้ปัญหาเป็น ไม่เสพบริโภควัตถุเกินสมควร และมีความภาคภูมิใจในพ้ืนฐานความเป็นมาของชุมชน
ตนเอง 
 การบริหารจัดการสาธารณูปการด้านการบังคับบัญชาสั่งการโดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง เมื่อพระสังฆาธิการ มีการจัดประชุมระดับเจ้าอาวาสเพ่ือมอบนโยบายในการปลูกสร้างและ
การบูรณปฏิสังขรณ์ให้สอดคล้องตามกฎระเบียบ พระสังฆาธิการมีการอบรมแนะน าให้เจ้าอาวาส
จัดท าบัญชีการเงินและงบประมาณของแต่ละวัดให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ พระสังฆาธิการมีการ
จัดท าทะเบียนทรัพย์สินของแต่ละวัดแยกตามประเภท จ านวนมูลค่า โดยจัดท าเอกสารหลักฐานให้
ถูกต้อง พระสังฆาธิการ มีการแต่งตั้งไวยาวัจกร เพ่ือให้ท าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินและผลประโยชน์ของ
วัด พระสังฆาธิการ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการวัดเพ่ือติดตามการก่อสร้าง การบูรณปฏิสังขรณ์ตาม
วัตถุประสงค์โครงการที่ก าหนดไว้ เมื่อผลการวิจัยออกมาเป็นเช่นนี้ จึงเป็นเหตุผลให้พระสังฆาธิการ 
มีความคิดเห็นด้านการบังคับบัญชาสั่งการโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
 ๔. ด้านการประสานงาน คือพระสังฆาธิการควรจะแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแล
รับผิดชอบการพัฒนาการสาธารณูปการ มีการมอบหมายภาระหน้าที่ให้บุคลากรแต่ละรูปได้มีหน้าที่
ดูแลที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ กนกวรรณ โกมลิทธิพงศ์ ได้วิจัยเรื่อง “การบริหาร
กิจการของคณะสงฆ์จีนนิกายในประเทศไทย” ผลการวิจัยพบว่า๘ การบริหารกิจการด้านการ
สาธารณูปการ พบว่า การบูรณปฏิสังขรณ์และการสงเคราะห์มีแนวทางแตกต่างกัน เป็นกิจกรรมที่
ไม่เป็นทางการ และไม่มีก าหนดการเป็นที่แน่นอน แต่ก าหนดเป็นละครั้งโดยเจ้าอาวาสสั่งการให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาไปด าเนินการ เมื่อเสร็จงานก็เป็นอันจบ จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและปัจจัย
ภายนอกของการบริหารกิจการด้านการปกครอง การศึกษา การเผยแผ่ และการสาธารณูปการตาม
หลักการพบว่า จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และปัญหาอุปสรรค เมื่อน าไปสังเคราะห์รวมกับผลการ
วิเคราะห์จากกรอบรูปแบบการบริหารกิจการของคณะสงฆ์จีนนิกายไทย แล้วจึงน ารูปแบบไป
สัมภาษณ์นักวิชาการ หลังจากการสัมภาษณ์และท าข้อมูลวิจารณ์ของนักวิชาการไปปรับป รุง 

                                         
  ๘กนกวรรณ โกมลิทธิพงศ์, “การบริหารกิจการของคณะสงฆ์จีนนิกายในประเทศไทย”, วิทยานิพนธ์
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๐). 
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รูปแบบ ผลสุดท้ายได้รูปแบบการบริหารกิจการของคณะสงฆ์จีน การบริหารกิจการด้านการ
สาธารณูปการแบ่งออกเป็น ๒ กอง คือ กองสาธารณูปการ และกองสาธารณสงเคราะห์ 
 การบริหารจัดการสาธารณูปการด้านการประสานงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
เมื่อพระสังฆาธิการ มีการประสานงานจัดบุคลากรภายในวัดให้ดูแลรักษาความสะอาด อาคาร
เสนาสนะสถานที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพ่ือความคงทนถาวร พระสังฆาธิการ ประสานงานให้
บุคลากรดูแลสิ่งปลูกสร้างและอาคารเสนาสนะเช่น อุโบสถ กุฎิ ศาลา เมรุ วิหาร ให้เหมาะสมต่อการ
ใช้สอยประโยชน์มีภาพสะอาด ม่ันคงแข็งแรง พระสังฆาธิการ มีการปรับปรุง ซ่อมแซมเจดีย์  
ช่องเก็บอัฐิ ก าแพงวัด ซุ้มประตู ถังเก็บขยะมูลฝอย ต้นโพธิ์ ต้นไทร และสถานที่จอดรถ เป็นต้น  
พระสังฆาธิการ มีการจัดบุคลากรเพ่ือรักษาความสะอาดห้องน้ าสาธารณะ ถนนหนทางภายในวัด  
ขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล ให้มีความสะอาดเพ่ือบริการโดยทั่วไป พระสังฆาธิการ มีการจัดสถานที่นั่ง
พักผ่อน จัดให้มีห้องสมุดหรือพิพิธภัณฑ์ส าหรับให้บริการแก่ประชาชนโดยทั่วไป เมื่อผลการวิจัย
ออกมาเป็นเช่นนี้ จึงเป็นเหตุผลให้พระสังฆาธิการมีความคิดเห็นด้านการประสานงานโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับปานกลาง 
 ๕. ด้านการควบคุม คือภารหน้าที่ของพระสังฆาธิการในการก ากับดูแลรักษาทรัพยากร
เพ่ือการพัฒนาการสาธารณูปการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูวิสุทธานันทคุณ (สุรศักดิ์  
วิสุทฺธาจาโร) ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการวัดเพ่ือความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา” ผลการวิจัย
พบว่า๙ ๑. การบริหารจัดการวัดของคณะสงฆ์ ในยุคสถานการณ์ปัจจุบันนี้ ผู้บริหารคณะสงฆ์ย่อมมี
การพัฒนาการด้านเทคโนโลยี บูรณาการด้วยหลักพุทธธรรมนาการบริหาร/การปกครองไปพร้อมกับ
ความเจริญ และมีกฎหมาย พระราชบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบต่างๆ มาเกื้อกูลพระธรรมวินัย 
โดยเฉพาะการบริหาร/การปกครองวัดมีรูปแบบที่แตกต่างไปจากสมัยก่อนมาก เช่น ด้านการ
ปกครอง ด้านการเผยแผ่ ด้านการศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านการสาธารณสงเคราะห์  
ด้านสาธารณูปการมีรูปแบบที่ปฏิบัติชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดังนั้น รูปแบบแนวคิดและวิธีการในกา ร
บริหารจัดการวัด ชื่อว่ามีส่วนส าคัญยิ่งในการบริหารจัดการให้องค์กรคณะสงฆ์ให้มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ฉะนั้นผู้ที่จะเป็นผู้น าในการบริหาร/การปกครองวัดและคณะสงฆ์ในยุคปัจจุบันนี้ต้อง
เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ ความสามารถ ความเสียสละ และยอมรับความคิดเห็นของผู้ อ่ืน 
ตลอดจนเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยจริยาวัตรข้อปฏิบัติ  เป็นที่ยอมรับของคณะสงฆ์และสังคมโดยรวม 
และท่ีส าคัญจะต้องเป็นนักปกครองที่มีความซื่อสัตย์ยุติธรรม ต้องเว้นจากความมีอคติทั้งปวง ตั้งมั่น
ในหลักพรหมวิหารธรรมเป็นแกนหลักของการบริหาร/การปกครองอยู่เสมอ วัดในซึ่งเป็นฐานรากอัน
สาคัญของคณะสงฆ์และพระพุทธศาสนาก็จะเกิดความมั่นคง นั่นย่อมส่งผลให้พระพุทธศาสนามี
ความเจริญมั่นคง 
                                         
  ๙พระครูวิสุทธานันทคุณ (สุรศักดิ์ วิสุทฺธาจาโร), “การบริหารจัดการวัดเพื่อความมั่นคงแห่ง
พระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ , (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 
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 ๒. การบริหารจัดการวัดขององค์กรคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีประเด็นสาคัญ ๗ ประการ ได้แก่ 
ด้านระบบและรูปแบบในการบริหารจัดการวัด ปัญหาด้านผู้น าในการบริหารจัดการวัด ด้านการจัด
บุคลากรในการบริหารจัดการวัด ด้านงบประมาณในการบริหารจัดการวัด ด้านเทคโนโลยีและ
อุปกรณ์ในการบริหารจัดการวัด ด้านสภาพแวดล้อมโบราณวัตถุ/พุทธศิลป์/อาคารสถานที่/ภูมิทัศน์
ธรรมชาติ และปัญหาความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานของรัฐ อันเป็นปัญหาที่ส าคัญใหญ่หลวง
สาหรับวัดและคณะสงฆ์ในภาค ๑๕ 
  ๓. การบริหารจัดการวัดเพ่ือความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ภาค ๑๕  
ในการบริหารกิจการงานคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน คือ (๑) ด้านการปกครอง (๒) ด้านการศาสนศึกษา  
(๓) ด้านการเผยแผ่ (๔) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ๕) ด้านการสาธารณูปการ และ (๖) ด้านการ 
สาธารณสงเคราะห์ แบบห้าเอ็ม (5M) ได้แก่ (๑) บุคคล (๒) เงิน (๓) วัสดุอุปกรณ์ (๔) การจัดการ  
(๕) คุณธรรม เป็นการบริหารจัดการวัดที่เหมาะสมดีงามมีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับความสามารถใน
การบริหารจัดการของพระภิกษุสามเณรภายในวัดเป็นส าคัญ เจ้าอาวาส ซึ่งเป็นผู้ปกครองคณะสงฆ์
ระดับต้นซึ่งมีหน้าที่ในการบริหารจัดการวัดในด้านต่าง ๆ เจ้าอาวาส ซึ่งเป็นผู้น าเบื้องต้นนับเป็น
ปัจจัยส าคัญในการนาองค์กรไปสู่เป้าหมายแห่งความส าเร็จ ทั้งนี้ เพราะเจ้าอาวาสเป็นผู้ที่มีบทบาท
ส าคัญในการตัดสินใจ ก าหนดนโยบายและบริหารบุคลากรในองค์กรให้ทางานอย่างมีประสิทธิภาพ  
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรจ าเป็นจะต้องมีความสามัคคีและท างานให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน
ระหว่างผู้น าและผู้ตาม เจ้าอาวาสนั้นมีภารกิจการบริหารจัดการวัดตามอ านาจหน้าที่ของเจ้าอาวาส
ตามภารกิจของคณะสงฆ์ ๖ ด้าน คือด้านการปกครอง ด้านการเผยแผ่ศาสนธรรม ด้านการศาสน
ศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านการสาธารณูปการ และด้านการสาธารณสงเคราะห์ เจ้าอาวาส
ที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะตัวมีภาวะผู้น า มีกระบวนการและวิธีปฏิบัติงาน สร้างความสัมพันธ์กับ
ชุมชน รวมทั้งมีการพัฒนาตนเองให้สมบูรณ์พร้อมในด้านพระธรรมวินัย จะส่งผลโดยตรงต่อศรัทธา
ความเชื่อถือของพุทธศาสนิกชน ซึ่งจะช่วยให้การปฏิบัติศาสนกิจทุกอย่างบรรลุตามวัตถุประสงค์
โดยง่าย เจ้าอาวาสจึงต้องมีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบต่อการบริหารจัดการวัดในทุกๆ ด้าน โดยให้
พระภิกษุสามเณรในวัดทุกรูปได้ศึกษาและปฏิบัติอย่างเต็มความสามารถ ให้เกิดประสิทธิภาพ  
ซึ่งสอดคล้องกับกรมการศาสนากล่าวว่าการบริหารวัด คือการปกครองบังคับบัญชาก ากับดูแล 
แนะน า สั่งสอนภิกษุสงฆ์ สามเณร และฆราวาสผู้อยู่ในวัดให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ให้อยู่ใน
ศีลธรรมอันดี และด าเนินกิจกรรมโครงการต่างๆ ของวัด ให้ส าเร็จด้วยดีมีประสิทธิภาพสูงสุด เจ้า
อาวาสจึงต้องมีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบต่อการบริหารจัดการวัดทุกด้าน โดยให้พระภิกษุสามเณรใน
วัดทุกรูปได้ศึกษาและปฏิบัติอย่างเต็มความสามารถ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด การบริหารจัดการ
วัดที่ดีมีคุณภาพจึงเป็นหลักท าให้พระพุทธศาสนามีความมั่นคงยั่งยืนสืบต่อไป 
 การบริหารจัดการสาธารณูปการด้านการควบคุมโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
เมื่อพระสังฆาธิการ มีการควบคุมระบบการจัดท าแผนแม่บทของวัดให้ชัดเจน มีความสอดคล้องตาม
นโยบายด้านการพัฒนาสาธารณูปการ พระสังฆาธิการควบคุมแบบแปลนเสนาสนะแต่ละวัดให้ถูก
หลักการ ประหยัดและให้มีความเหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่น พระสังฆาธิการ มีการก ากับดูแลให้
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เจ้าอาวาสก่อสร้างถาวรวัตถุให้เป็นรูปแบบทรงไทย เพ่ือรักษาศิลปวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น  
พระสังฆาธิการ มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเงินของแต่ละวัดตามกฎระเบียบ และให้
รายงานบัญชีรายรับ รายจ่าย พระสังฆาธิการ มีการดูแลการจัดการก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์
ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตามขั้นตอนกฎระเบียบการพัฒนาการสาธารณูปการ เมื่อผลการวิจัย
ออกมา เป็ น เช่ นนี้  จึ ง เ ป็ น เหตุ ผล ให้ พระสั งฆาธิ กา รมี ค วามคิ ด เห็ นด้ านการควบคุ ม  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
 
๗. ข้อเสนอแนะ 
 ๑. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ๑. การวางแผน คือการด าเนินงานตามนโยบายและแผนงานที่วางไว้ โดยมีการจัดการ
งาน เงิน คน วัสดุ แผนงาน เพ่ือให้การก่อสร้างและการบูรณปฏิสัขรณ์วัดเป็นไปอย่างราบร่ืน เกิด
ประโยชน์ต่อสาธารณประโยชน์ ซึ่งผู้บริหารต้องใช้องค์ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการ
ตัดสินใจ  
 ๒. การจัดองค์การ คือผู้บริหารต้องใช้ความเพียรพยายามและความรู้ความสามารถ
ต่างๆ ต้องยอมรับว่าเป็นภารกิจการก่อสร้างและการบูรณปฏิสัขรณ์ สมาชิกทุกคนต้องให้ความ
ร่วมมือจึงจะด าเนินการได้ตามเป้าหมาย ถึงแม้ว่าประเด็นนี้อาจเป็นข้อจ ากัดในการก่อสร้างและการ
บูรณปฏิสัขรณ์วัด แต่การยอมรับข้อจ ากัดจะช่วยให้การวางแผนบุคลากรเพ่ือส่งเสริมการ
เปลี่ยนแปลงพัฒนางานอย่างเป็นระบบท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓. การบังคับบัญชาสั่งการ คือผู้บริหารสามารถประยุกต์ใช้ตามหลักอริยสัจ ๔ กล่าว 
คือทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค โดยผู้บริหารต้องมีทักษะและประสบการณ์ในการก่อสร้างและการ
บูรณปฏิสัขรณ์ที่เหมาะสม เช่น การวางแผน การจัดองค์การ การประสานงานบุคลกร และวิธีการ
จัดการอย่างถูกต้อง 
 ๔. การประสานงาน คือผู้บริหารมีการวางแผนการแก้ไขปัญหาที่เป็นข้อจ ากัด  
หรือมีเงื่อนไขบางประเภทที่ท าให้การวางแผนไม่สามารถเป็นไปตามที่คาดคะเนหรือพยากรณ์ไว้ เช่น 
ข้อจ ากัดเก่ียวกับข้อมูล ข้อจ ากัดเกี่ยวกับอนาคต และข้อจ ากัดเกี่ยวกับการใช้ดุลยพินิจของผู้ปฎิบัติ
เป็นต้น ส่งผลให้การด าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมายการสาธารณูปการ 
 ๕. การควบคุม คือพระสังฆาธิการ มีหน้าที่ส่ งเสริมดูแลการก่อสร้างและการ
บูรณปฏิสัขรณ์ (๑) ออกตรวจตราเยี่ยมเจ้าอาวาส (๒) แก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าอาวาส เช่น จัดหาช่าง
ด าเนินการก่อสร้าง จัดแปลนอาคารตลอดแผนผังวัด ดูแลการหาทุนก่อสร้างด้วยการขอเงิน
งบประมาณ ให้ค าชี้แจง แนะน าการปฏิบัติงานสาธารณูปการเพ่ือเข้าใจให้ถูกต้อง ขจัดความขัดแย้ง
ระหว่างวัดกับชาวบ้าน (๓) แนะน าการจัดงานวัด และการเรี่ยไร ให้เป็นไปตามระเบียบและค าสั่ง  
 ๒. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 ๑. การวางแผน พระสังฆาธิการผู้บริหารต้องวางแผนปรับปรุงบริเวณวัด โดยปรับปรุง
บริเวณพ้ืนที่ของวัดเท่าที่จ าเป็น (๑) ป้ายชื่อวัด ตั้งอยู่ในที่เหมาะสม มีขนาดที่เหมาะสมกับสภาพ
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พ้ืนที่ มีความสง่างาม (๒) แผนผังติดตั้งไว้ในที่เปิดเผย เห็นได้ชัดเจน แสดงอาณาเขตและ
รายละเอียดสถานที่ภายในวัดชัดเจน (๓) ป้ายเผยแพร่กิจกรรมของวัด แสดงหรือเผยแพร่การด าเนิน
กิจกรรมของวัด  
 ๒. การจัดองค์การ พระสังฆาธิการผู้บริหารต้องมอบหมายภารหน้าที่ให้แก่บุคลากร
ผู้รับผิดชอบดูแลรักษาวัดให้สอดคล้องตามนโยบายการปรับปรุงพัฒนาวัด (๑) ปรับปรุงบริเวณวัดให้
สงบร่มรื่น (๒) การจัดการบริเวณวัดสถานที่เป็นระเบียบ (๓) มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอย  
 ๓. การบังคับบัญชาสั่งการ พระสังฆาธิการผู้บริหารต้องสั่งการให้บุคลากรช่วยกันรักษา
ความสะอาภายในวัด (๑) ดูแลถังขยะมูลฝอย ดูแลความสะอาดของอาคารสถานที่ภายในบริเวณวัด 
(๒) ดูแลความมั่นคงแข็งแรงของอาคารสถานที่ รักษาปลอดภัย ดูแลการใช้ประโยชน์จากกิจกรรม 
(๓) ดูแลสายไฟฟ้าภายในวัด  
 ๔. การประสานงาน พระสังฆาธิการต้องส่งเสริมให้เจ้าอาวาสท าการสาธารณูปการ  
(๑) จัดหาช่างด าเนินการก่อสร้าง (๒) จัดแบบแปลนอาคารตลอดแผนผังวัด (๓) ดูแลการหาทุน
ก่อสร้างด้วยการขอเงินงบประมาณ  
 ๕. การควบคุม ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑ ประกอบด้วยจังหวัดนครราชสีมา 
จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดสุรินทร์ เจ้าคณะทุกทุกชั้นมีความสัมพันธ์ ๒ ประการ คือ
ควบคุมสาธารณูปการและส่งเสริมสาธารณูปการ ควบคุมการท าแผนผังวัดให้สอดคล้องกับยุคพัฒนา 
ควบคุมแบบแปลนเสนาสนะแต่ละวัดให้อยู่ในหลักประหยัดและพอเหมาะพอสมควรแก่สภาพ
ท้องถิ่นและก่อสร้างตามแบบแปลน 
 ๓. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ดังนั้น ส าหรับข้อเสนอแนะในการ
ศึกษาวิจัยครั้งต่อไป  
 ๑. ควรจะท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการสาธารณูปการเพ่ือส่งเสริมวัดตัวอย่าง
ในพระพุทธศาสนา” ให้เห็นถึงความเจริญทางด้านสิ่งก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ที่เหมาะสม
กับยุคปัจจุบัน 
 ๒. ควรจะท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารการสาธารณูปการตามหลักธรรมาภิ-
บาล” เพ่ือให้เห็นถึงนโยบายการท างาน การบริหารทรัพยากรทั้งปวงที่อยู่อย่างจ ากัด เพ่ือส่งเสริมให้
พระสังฆาธิการได้แสดงความรู้ความสามารถในด้านการก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์เชิงบูรณา
การกับหลักการและวิธีการท างานยุคปัจจุบัน 
 ๓. ควรจะท าการศึกษาวิจัยเรื่อง  “การจัดการด้านสาธารณูปการของวัดใน
พระพุทธศาสนา” เพ่ือต้องการให้รู้ถึงวิธีการจัดการของพระสังฆาธิการในแต่ละวัด ในแต่ละต าบล 
และในแต่ละอ าเภอ ซ่ึงวิธีการจัดการในแต่ละวัดนั้นย่อมมีฐานเศรษฐกิจไม่เท่าเทียม ผู้ ให้การ
สนับสนุนวัดก็ไม่เท่าเทียมกันเช่นเดียวกัน จ าเป็นอย่างยิ่งที่พระสังฆาธิการจักได้แสดงความรู้
ความสามารถออกมาด าเนินการก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ให้ปรากฎแก่สังคมในชุมชนท้องถิ่น 
 



ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒  พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙14
 

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 
  (๑) หนังสือ:  
พระธรรมปริยัติโสภณ (วรวิทย์ คงฺคปญฺโ . การคณะสงฆ์และการศาสนา. กรุงเทพมหานคร:  

 โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑. 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. คู่มือพระสังฆาธิการ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ส านักงาน 

 พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๔. 
 (๒) วารสาร: 
อนุวัต  กระสังข์, “การจัดการสิ่งแวดล้อมของวัดตามหลักนิเวศวิทยาเชิงพุทธบูรณาการของคณะ

สงฆ์จังหวัดสระบุรี ”, วารสาร  มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ , ปีที่  ๔ ฉบับที่  ๒ 
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 พุทธศาสตรดุ ษฎี บัณ ฑิต  สาขา วิชาพระพุทธศาสนา . บัณ ฑิตวิ ทย าลั ย : 
                                   , ๒๕๕๐. 
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รูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ที่พึงประสงค์ของพระสังฆาธิการ 
ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑ 

The Desirable Model of Sangha Administration of  
Administrative Monks At The Sangha Administration Region 1 

 
พระครูวิมลสุวรรณกร (สมพงษ์  จนฺทวโร) 

เติมศักดิ์ ทองอินทร์ 
พระระพิน พุทฺธิสาโร 

บทคัดย่อ 
  บทความวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคการ
ปกครองของพระสังฆาธิการ ๒) เพ่ือศึกษาแนวคิดทฤษฎีและหลักพุทธธรรมที่เหมาะสมส าหรับการ
ปกครองของพระสังฆาธิการ ๓) เพ่ือน าเสนอรูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ที่พึงประสงค์ของ 
พระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑ ระเบียบวิธีวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี ทั้งเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณ ส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ศึกษาจากเอกสาร สัมภาษณ์เชิงลึก 
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๑๘ รูป/คน และสนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๑๐ รูป/คน 
วิเคราะห์ข้อมูลแบบพรรณนาความ ส่วนการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน ๒๙๗ ชุด วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติพรรณนา 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 ๑. สภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคการปกครองของพระสังฆาธิการ ได้แก่ รูปแบบการ
ท างานอาจจะไม่ชัดเจน ขาดความรัดกุม ไม่รอบคอบ ปฏิบัติหน้าที่อาจจะหย่อนยาน ขาดการ
บ ารุงรักษาวัด ขาดการจัดการศาสนสมบัติให้เเหมาะสม ขาดการสอดส่องให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ให้
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขาดการส่งเสริมวิชาการปกครองคณะสงฆ์ในยุคปัจจุบัน นอกจากนั้น 
รูปแบบการระงับอธิกรณ์ การวินิจฉัยสั่งการลงนิคหกรรม ข้ออุทธรณ์เป็นต้นอาจจะยังไม่มีความ
ชัดเจน ทั้งการแต่งตั้งและถอดถอนพระสังฆาธิการก็เช่นเดียวกัน  ส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ  
โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
 ๒. แนวคิดทฤษฎีและหลักพุทธธรรมที่เหมาะสมส าหรับการปกครองของพระสังฆาธิการ  
ได้แก่ พระสังฆาธิการ อาศัยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์จัดรูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค 

                                         
 

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
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นอกจากนั้น ทฤษฎีระบบการปกครองประกอบด้วยปัจจัยน าเข้า คือคน เงิน วัตถุอุปกรณ์ และ 
การจัดการประกอบด้วยการวางแผน การสรรหาบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การธ ารงรักษา และ 
การประเมินการปฏิบัติงาน ตามด้วยหลักอปริหานิยธรรม ๗ กล่าวคือหมั่นประชุมเนืองนิตย์  
พร้อมเพรียงกันประชุม ไม่บัญญัติสิ่งที่ทรงห้าม เคารพนับถือผู้ใหญ่ ไม่ลุอ านาจตัณหา ยินดีใน
เสนาสนะ และยินดีกับเพ่ือนสพรหมจารีเป็นต้น  
 ๓. รูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ที่พึงประสงค์ของพระสังฆาธิการในเขตการปกครอง
คณะสงฆ์ภาค ๑ ได้แก่ พระสังฆาธิการมีหน้าที่ก ากับดูแลรักษาบุคลากรให้อยู่ในกฎระเบียบการ
ปกครอง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงาม ตามพระธรรมวินัย กฎหมายและสิ่งแวดล้อม การ
ปกครองคณะสงฆ์เป็นงานน า ต้องคอยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมตามกาลเวลา ถ้างาน
ปกครองด าเนินไปอย่างใด งานอ่ืนๆ ก็จะด าเนินไปตามอย่างนั้น ถ้างานปกครองด าเนินไปไม่ได้ งาน
บริหารอ่ืนๆ ก็ด าเนินไปไม่ได้เช่นกัน (๑) ด้านการวางแผน พระสังฆาธิการผู้รับผิดชอบการพัฒนาวัด
ให้เจริญรุ่งเรือง การวางแผนระยะยาวจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง โดยมอบหมายให้ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ได้
ฝึกปฏิบัติงานให้เกิดความพร้อม ด้วยหลักการหมั่นประชุมเนืองนิตย์นับตั้งแต่การคัดเลือก  
การแต่งตั้ง การฝึกอบรม การพิจารณาการเล่ือนต าแหน่ง นอกจากนั้น พระสังฆาธิการหมั่นประชุม
เนืองนิตย์เพ่ือการวางแผนการปกครองคณะสงฆ์ให้เกิดความชัดเจนด้วยศาสตร์และศิลป์  (๒) ด้าน
การสรรหาบุคลากร คือการด าเนินการเพ่ือให้ได้บุคคลดีมีความรู้ความสามารถเข้ามาปฏิบัติงาน 
พระสังฆาธิการพร้อมเพรียงกันประชุม เลิกประชุม ท ากิจที่สงฆ์พึงกระท า การประชุมเป็นภารกิจที่
พระสงฆ์พึงกระท าร่วมกัน เพ่ือความสามัคคีพร้อมเพรียงกัน ดังนั้น การปกครองต้องสอดคล้องตาม
กฎระเบียบ พระธรรมวินัย กฎหมาย เพ่ือน ามาบูรณาการใช้ให้ถูกต้องตามสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
การเมืองการปกครอง (๓) ด้านการพัฒนาบุคลากร คือการสอนงาน การมอบหมายงาน การ
สับเปลี่ยนโยกย้ายหน้าที่ การหาพ่ีเล้ียงช่วยสอนงาน การให้ท าหน้าที่เป็นผู้ช่วย การให้เป็นผู้รักษา
การแทน การส่งไปศึกษาดูงาน การจัดประชุมสัมมนา เพ่ือเพ่ิมพูนพัฒนาสมรรถภาพการท างาน 
นอกจากนั้น พระสังฆาธิการไม่บัญญัติสิ่งที่ทรงห้ามที่ขัดต่อกฎระเบียบ ก ากับดูแลให้บรรพชิตและ
คฤหัสถ์ปฏิบัติอยู่ในกฎระเบียบ (๔) ด้านการธ ารงรักษา คือการบ ารุงรักษาทรัพยากรบุคคลเพ่ือให้
องค์กรไม่สูญเสียคนดีมีความรู้ความสามารถ การสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้บริหารกับบุคลากร 
ปรับปรุงสถานที่ท างานให้เหมาะสม มีความมั่นคง ส่งเสริมโอกาสแก่บุคลากรได้ก้าวหน้า พระสังฆาธิ
การส่งเสริมวัสดุอุปกรณ์เครื่องมืออ านวยความสะดวกในส านักงาน นอกจากนั้น พระสังฆาธิการ
ก ากับดูแลการปกครองให้เป็นไปตามกฎระเบียบ พระธรรมวินัย กฎหมายและสิ่งแวดล้อม (๕) ด้าน
การประเมินการปฏิบัติงาน พระสังฆาธิการไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่าง
เคร่งครัดตามกฎระเบียบ ยินดีในเสนาสนะเรียบง่าย ตั้งใจก ากับดูแลพระภิกษุ สามเณร ในเขตการ
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑ ให้ตั้งอยู่ในความเรียบร้อยดีงาม ส่งเสริมการท างานด้วยการฝึกอบรม
วิชาการปกครอง จัดสัมมนาประจ าปี และส่งเสริมการศึกษาในระดับสูงขึ้นไป ส่วนการวิจัยเชิง
ปริมาณ โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน 
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ค าส าคัญ: รูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ที่พึงประสงค์, พระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์
ภาค ๑ 

 
ABSTRACT 

  The main objectives of this research were to 1. study the state and 
problems of the rule of Buddhist Monks, 2. study the theory and Buddhist 
principles for the proper administration of Buddhist Monks and 3.  present style of 
governance. Sangha of Buddhist Monks in a desirable area. Research methodology 
was mixed methods. Qualitative Research collected data from relevant documents 
and 18 key informants and 10 participant in focus group discussion, analyzed data 
by descriptive interpretation. The quantitative research collected data from 297 
samples with questionnaires and analyzed data with descriptive statistics. the 
researchers collected data from a sample of 297.  
 Findings were as follows: 
 1. The general rule of Buddhist Monks and problems. The work may be lax 
Imprudent imprudent flagging duties. Lack of maintenance measure Lack of 
Religious Affairs organized a treasure as well. Lack of monitoring and laity who have 
clamored to follow within a discipline. Moreover, lack of education, discipline, 
suspension allegation Nichkrrm the diagnosis. The decision on the appeal as yet 
unclear. Including the appointment and dismissal of Buddhist Monks, too. 
 2. Theory and Buddhist principles for the proper administration of 
Buddhist Monks. Buddhist Monks living ecclesiastical law regulating the central and 
regional ruling clergy addition, the system includes inputs theory is that money and 
material handling equipment includes planning for recruitment. Staff development, 
maintenance and evaluation of performance. Followed by the main context for the 
New York fair, the seventh meeting of Buddhist Monks keep forever. Unison 
conference What he did not explicitly ban Respect for elders Randy does Luamnah 
Welcome in Esnasna And pleased with virgin etc. 
 3. format Slideshow desirable area of Buddhist Monks in the first chapter is 
Buddhist Monks controls maintenance personnel in administrative regulations. A 
classy goes smoothly. According to the Book of Discipline Legal and Environmental 
Slideshow is taken. A profound spacious great the more delicate than men the 
work is not completed. Must be updated to suit the current situation all the time. If 
parents continue to work in any other job. It will then continue If the rule action 
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impossible. Other characteristics Management It does not carry over as well. 
Temple Guardian is Abbot As a responsible parent measured. 
 3.1 Planning Buddhist Monks must be responsible for developing a 
thriving. Short-term plan by assigning an assistant pastor. Responsible for keeping 
order Long-term planning by assigning an assistant pastor training to be ready. 
Regular meetings with the perpetual since the recruitment, selection, appointment. 
The move to transfer the training promoted. The disciplinary action in addition to 
the expiration of the Buddhist Monks to keep the perpetual planning Slideshow 
clarity art and science of making worker to work as intended. 
 3.2 recruiting is a way to organize a society in disciplines with emphasis on 
relieving the suffering of the dissolution. Promote the rule is new stuff to repress 
people should suppress or blame someone blame Pak Ch tribute to the people 
who should be praised articulates how the opportunity to teach others admonition. 
The recruitment was carried out in order to get good people are competent to 
practice addition, the meeting adjourned meeting unison Buddhist Monks and 
priests do things that ought to be done. The meeting considered the mission that 
priests should act together for unity, so the parents have to use the rules of 
Discipline Law be used to integrate the social, economic and political. 
 3.3 Human resource development is to teach the power to perform. The 
rotary transfer duty Finding mentors to help teach. The acting assistant The Acting 
Sending to study visit Training seminars to enhance performance further 
development of Buddhist Monks do not prescribe what rebuke against the rules. To 
ensure that clamored and laity in measuring compliance. Improving corporate 
governance for the better. 
 3.4 The maintenance HR is maintained so that the organization does not 
lose good people skills. The relationship between the management and the staff. 
Improve workplace security personnel have a chance to progress. Promoting the 
welfare of Buddhist Monks a Material and Facilities in office. Show respect for 
adults by age, years of Buddhist Monks In addition, the regulatory regime to ensure 
compliance with environmental laws and regulations, strict discipline. 
 3.5 Assessment of the operation. Buddhist Monks selfless To act strictly 
according to common rules. In simple pleasure Esnasna Regulatory treatment of 
monks Novice Township in the first chapter, set in good order. Further work with 
academic training. Annual Seminar and higher education levels. 
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Keywords: The Desirable Model of Sangha Administration, Administrative Monks at 
the Sangha Administration Region 1 
 
๑. บทน า 
 การบริหารจัดการปกครองคณะสงฆ์ถือว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่ง เพราะถ้ามีระบบ
บริหารที่ดีศาสนาก็มีความเจริญมั่นคง การบริหารที่ดีนั้นจะต้องมีรูปแบบและวิธีการจัดการแบ่งงาน 
มอบอ านาจ กระจายงานให้ผู้อยู่ฝ่ายบริหารระดับต่างๆ รับผิดชอบตามความรู้ความสามารถของตน
และพัฒนาการด้านต่างๆ เพราะการบริหารคณะสงฆ์ปัจจุบันมีอ านาจรัฐและจารีตประเพณีเข้ามา
เกี่ยวข้อง๑ เมื่อมีอธิกรณ์เกิดขึ้นต้องอาศัยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์เป็นเกณฑ์จัดระเบียบการ
ปกครองคณะสงฆ์ การบริหารคณะสงฆ์จึงถือว่าเป็นหัวใจหลักในงานบริหารกิจการของคณะสงฆ์ คือ
ด้านการปกครอง การศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่ การสาธารณูปการ และด้านการสา -
ธารณสงเคราะห์ ให้ด าเนินไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม๒ 
 พระสังฆาธิการ มีหน้าที่ในการปกครองและบริหารกิจการคณะสงฆ์ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยจึงเป็นเงื่อนไขส าคัญที่จะบ่งชี้ความส าเร็จในการส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืน
ถาวรสืบต่อไป๓ ดังค ากล่าวที่ว่า พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติจะเจริญรุ่งเรืองถาวรสืบ
ต่อไป ก็ต้องอาศัยพระสังฆาธิการเป็นส าคัญ เนื่องจากพระสังฆาธิการเป็นผู้ใกล้ชิดประชาชน
โดยเฉพาะพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส ซึ่งเป็นที่เคารพเลื่อมใสศรัทธาของประชาชน มีบทบาท
โดยตรงต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ให้ด ารงอยู่สืบต่อไป๔ 
 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัย จึงมีความสนใจ
ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ที่พึงประสงค์ของพระสังฆาธิการในเขตการปกครอง
คณะสงฆ์ภาค ๑” เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคการปกครองของพระสังฆาธิการ เพ่ือ
ศึกษาแนวคิดทฤษฎี และหลักพุทธธรรมท่ีเหมาะสมส าหรับการปกครองของพระสังฆาธิการ และ
เพ่ือน าเสนอรูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ที่พึงประสงค์ของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะ
สงฆ์ภาค ๑  
 

                                         
 ๑ ธิติวุฒิ หมั่นมี, “การวางแผนและการติดต่อประสานงานเชิงพุทธ: สังคหะวัตถุ ๔ เครื่องมือการ
วางแผนและการติดต่อประสานงานสู่ความส าเร็จ”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑  
(มกราคม-เมษายน ๒๕๕๗) : ๖๕-๗๗. 
  ๒กองแผนงาน, คู่มือพระสังฆาธิการ, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๕๓), หน้า ๑๖. 
 

๓พระครูวินัยธรเอนก เตชวโร, “การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ตาม
ทัศนะเชิงพุทธบูรณาการ”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ)  (พฤษภาคม-
สิงหาคม ๒๕๕๙) : ๒๖๗-๒๗๗. 
  ๔กองแผนงาน, คู่มือพระสังฆาธิการ, หน้า ๑๗. 
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๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  ๑. เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคการปกครองของพระสังฆาธิการ 
  ๒. เพ่ือศึกษาแนวคิดทฤษฎีและหลักพุทธธรรมที่เหมาะสมส าหรับการปกครองของพระ
สังฆาธิการ 
  ๓. เพ่ือน าเสนอรูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ที่พึงประสงค์ของพระสังฆาธิการในเขต
การปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑ 
 
๓. วิธีด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัย  ได้ติดตามการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๑๘ รูป/คน และสนทนากลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๑๐ รูป/คน ส่วนการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ จากแบบสอบถาม จ านวน ๒๙๗ ชุด 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ การ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๑๘ รูป/คน และสนทนากลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 
๑๐ รูป/คน ส่วนการวิจัยเชิงปริมาณใช้เป็นแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๒๙๗ ชุด 
 
๔. ผลการวิจัย 
 ๑. สภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคการปกครองของพระสังฆาธิการ ได้แก่ (๑) ด้าน
บุคลากร พระสังฆาธิการท่านมีอายุมาก หย่อนยานความสามารถ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
สมบูรณ์ (๒) ด้านงบประมาณ ปัญหาการเงินถือว่าเป็นตัวแปรส าคัญของปัญหาอ่ืนๆ เนื่องจาก
รายรับของวัดต้องอาศัยแรงจิตศรัทธาท าบุญบริจาคของชาวบ้าน (๓) ด้านวัสดุอุปกรณ์ ขาดแคลน
อุปกรณ ์ขาดความรู้ความเข้าใจการใช้อุปกรณ์อย่างถูกต้อง ขาดความรับผิดชอบ ขาดการมีส่วนร่วม 
(๔) ด้านวิธีการจัดการ พระสังฆาธิการขาดองค์ความรู้ความเข้าใจการบริหารยุคใหม่ ไม่กล้า
แสดงออกและตัดสินใจอย่างเด็ดขาดตามกฎระเบียบ  
 ๒. แนวคิดทฤษฎี และหลักพุทธธรรมที่เหมาะสมส าหรับการปกครองของพระสังฆาธิ -
การ ได้แก่ ปัจจัยน าเข้าประกอบด้วยคน เงิน วัตถุอุปกรณ์ เครื่องมือ เทคโนโลยีและข้อมูล 
กระบวนการประกอบด้วย การวางแผน การสรรหาบุคคลากร การพัฒนาบุคคลากร การธ ารงรักษา 
และการประเมินการปฏิบัติงาน ตามหลักอปริหานิยธรรม ๗ กล่าวคือ หมั่นประชุมเนืองนิตย์ พร้อม
เพรียงกันประชุม ไม่บัญญัติสิ่งที่ทรงห้าม เคารพนับถือภิกษุเป็นผู้ใหญ่ ไม่ลุอ านาจตัณหาคือความ
ยาก ยินดีในเสนาสนะ และยินดีกับสพรหมจารีผู้มีศีลดีงามเป็นต้น  
 ๓. รูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ที่พึงประสงค์ของพระสังฆาธิการในเขตการปกครอง
คณะสงฆ์ภาค ๑ ได้แก่ (๑) ด้านการวางแผน พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสต้องรับผิดชอบโดยตรง
ต่อการพัฒนาวัดให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาประชาชนและสังคมเป็นอย่างดี
ยิ่ง (๒) ด้านการสรรหาบุคลากร พระสังฆาธิการเน้นการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข เป็นหลักภายใต้วิธีการ 
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๓ วิธีคือ นิคคหวิธี ข่มคนที่ควรข่มหรือต าหนิคนที่ควรต าหนิ ปัคคหวิธี ยกย่องคนที่ควรยกย่อง 
ปวารณาวิธี เปิดโอกาสให้ผู้อ่ืนว่ากล่าวตักเตือน (๓) ด้านการพัฒนาบุคลากร พระสังฆาธิการ
ต้องการพัฒนาบุคลากร มีการก าหนดวัตถุประสงค์ การวางแผนตามล าดับความส าคัญและความ
เร่งด่วนของแต่ละโครงการ เพ่ือให้สามารถจัดสรรและบริหารทรัพยากรขององค์กรอันมีอยู่อย่าง
จ ากัด (๔) ด้านการธ ารงรักษา พระสังฆาธิการต้องรักษาทรัพยากรบุคคลที่ดีไว้กับองค์การได้
ตลอดไป สามารถด าเนินงานธุรกิจไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ (๕) ด้านการประเมินการปฏิบัติงาน 
พระสังฆาธิการต้องประเมินการปฏิบัติงาน การฝึกอบรมพัฒนาผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ในองค์กรให้ถูกต้อง
ตามความจ าเป็น ปรับปรุงแก้ไข  
 ตามหลักอปริหานิยธรรม ๗ มองการปกครองเพ่ือการศึกษา เพ่ือความสงบเรียบร้อย 
การปกครองมิใช่เป็นจุดหมายในตัว แต่เป็นเพียงปัจจัยเอ้ือเพ่ือช่วยให้แต่ละบุคคลบรรลุจุดหมาย 
ผู้บริหารต้องมีจักขุมา มีสายตาที่ยาวไกล คือมองการณ์ไกล วิสัยทัศน์ช่วยให้ผู้บริหารสามารมองเห็น
จุดหมายปลายทางได้ชัดเจน เช่น หมั่นประชุมเนืองนิตย์ พร้อมเพรียงกันประชุม ไม่บัญญัติสิ่งที่ทรง
ห้าม เคารพนับถือภิกษุเป็นผู้ใหญ่ ไม่ลุอ านาจตัณหาคือความยาก ยินดีในเสนาสนะ และยินดีกับ 
สพรหมจารีผู้มีศีลดีงาม 
 
๕. อภิปรายผล 
 การศึกษารูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ที่พึงประสงค์ของพระสังฆาธิการในเขตการ
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑ ตามความคิดเห็นของประชากรกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน เมื่อผลการวิจัยออกมาเป็นเช่นนี้ ผู้วิจัย มีประเด็นในการอภิปราย
ผลโดยการจ าแจกเป็นรายด้าน คือด้านการวางแผน การสรรหาบุคลากร การพัฒนาบุคลากร  
การธ ารงรักษา และการประเมินผลการปฎิบัติงาน ซึ่งมีรายละเอียดการอภิปรายผล ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ด้านการวางแผน พระสังฆาธิการ ได้ด าเนินการวางแผนระยะสั้นและระยะยาว 
เพ่ือส่งเสริมการปกครองคณะสงฆ์ เป็นการก าหนดแนวทางด าเนินงานในปัจจุบัน เพ่ือความส าเร็จที่
จะตามมาในอนาคต สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระเทพรัตนสุธี (สมศักดิ์ โชตินฺธโร) ได้วิจัยเรื่อง 
“กลยุทธ์การปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑” ผลการวิจัยพบว่า๕ 
  ๑. การปกครองคณะสงฆ์ในยุคปัจจุบัน มีการพัฒนาการด้านเทคโนโลยี บูรณาการด้วย
หลักพุทธธรรมน าการปกครองไปพร้อมกับความเจริญ และมีกฎหมาย พระราชบัญญัติ ข้อบังคับ
ระเบียบต่างๆ มาเกื้อกูลพระธรรมวินัย โดยเฉพาะการปกครองคณะสงฆ์มีรูปแบบที่แตกต่างไปจาก
สมัยก่อนมาก  

                                         
  ๕พระเทพรัตนสุธี (สมศักดิ์ โชตินฺธโร), “กลยุทธ์การปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑”, วิทยานิพนธ์พุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๗). 
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  ๒. ทัศนคติต่อกลยุทธ์การปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑ มีการปกครองตามล าดับชั้นการ
ปกครอง โดยเจ้าคณะชั้นปกครองจะดูแลปกครองผู้อยู่ในเขตปกครองนั้นๆ โดยปกครองตามล าดับ
ชั้นไปตามล าดับ เมื่อเจ้าคณะชั้นปกครองดูแลปกครองพ้ืนที่ในเขตปกครองที่ตนรับผิดชอบด้วยดี 
เช่น เจ้าคณะภาคดูแลปกครองในภาคท่ีตนปกครอง เจ้าอาวาสดูแลปกครองภายในวัดที่ต้องเป็นเจ้า
อาวาส หรือพระอุปัชฌาย์ดูแลสัทธิวิหาริกที่ตนให้การอุปสมบท  
  ๓. การสนทนากลุ่มเฉพาะของผู้เชี่ยวชาญ โดยผู้ปกครองมีความรู้ความสามารถสูง  
มีการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีการสื่อสารและการคมนาคมเดินทางไปมาสะดวก สามารถ
ติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว การปกครองคณะสงฆ์ให้ยึดพระธรรมวิจัยเป็นหลัก โดยเน้นบริหาร
จัดการเชิงพุทธ มุ่งการสร้างความสามัคคี โดยบริหารแบบพ่อปกครองลูก  
 ๒. ด้านการสรรหาบุคลากร พระสังฆาธิการได้ด าเนินการคัดเลือก เป็นการตรวจสอบ
การพิจารณาการตัดสินใจรับบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเข้าร่วมงานกับองค์กร ซึ่งต้องอาศัย
ความรู้ศิลปะในการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูสมุทรประภากร 
(เฉลิม ปภงฺกโร) ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพของพระอุปัชฌาย์ในเขตการปกครองคณะสงฆ์
ภาค ๑๕” ผลการวิจัยพบว่า๖ หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์ที่พระพุทธเจ้า
ทรงวางระเบียบตามหลักพระธรรมวินัยคือพระอุปัชฌาย์พึงเป็นผู้ประกอบด้วยกองศีล สมาธิ ปัญญา 
วิมุตติและวิมุตติญาณทัสสนะ สภาพปัญหาและอุปสรรคของพระอุปัชฌาย์ประกอบด้วยปัญหา
โครงสร้างของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปและตัวกุลบุตรผู้บวชเอง ปัญหาอันเกิดจากการประพฤติปฏิบัติ
ผิดพระธรรมวินัย ปัญหาความย่อหย่อน การพัฒนาศักยภาพพระอุปัชฌาย์ในเขตการปกครองคณะ
สงฆ์ภาค ๑๕ มีจ านวน ๓ ด้าน (๑) ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเองของพระอุปัชฌาย์ (๒) ปฏิบัติ
หน้าที่ดูแลปกครองสัทธิวิหาริกให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยดีงามตามพระธรรมวินัย (๓) ด้านการ
พัฒนาศักยภาพในการเผยแผ่พุทธธรรม  
 ๓. ด้านการพัฒนาบุคลากร พระสังฆาธิการได้ทราบถึงการพัฒนาบุคลากรแล้ว 
ขั้นตอนต่อไปเป็นการวางแผนเพ่ือพัฒนาบุคลากร ซึ่งจะต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์ วิธีการและ
ระยะเวลาของโครงการพัฒนาแต่ละโครงการไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูวิ
สุทธานันทคุณ (สุรศักดิ์ วิสุทฺธาจาโร) ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการวัดเพ่ือความม่ันคงแห่ง
พระพุทธศาสนา” ผลการวิจัยพบว่า๗ การบริหารจัดการวัดของคณะสงฆ์ในยุคสถานการณ์ปัจจุบันนี้ 
ผู้บริหารคณะสงฆ์ย่อมมีการพัฒนาการด้านเทคโนโลยี บูรณาการด้วยหลักพุทธธรรมนาการบริหาร/

                                         
  ๖พระครูสมุทรประภากร (เฉลิม ปภงฺกโร), “การพัฒนาศักยภาพของพระอุปัชฌาย์ในเขตการปกครอง
คณะสงฆ์ภาค ๑๕”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ , (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 
  ๗พระครูวิสุทธานันทคุณ (สุรศักดิ์ วิสุทฺธาจาโร), “การบริหารจัดการวัดเพื่อความมั่นคงแห่ง
พระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ , (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 
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การปกครองไปพร้อมกับความเจริญ และมีกฎหมาย พระราชบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบต่างๆ การ
บริหารจัดการวัดขององค์กรคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีประเด็นส าคัญ ๗ ประการ ได้แก่ ด้านระบบการ
บริหารจัดการวัด ปัญหาด้านผู้น า  ด้านการจัดบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านอุปกรณ์ ด้าน
สภาพแวดล้อม และปัญหาความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานของรัฐ การบริหารจัดการวัดเพ่ือ
ความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา คือ (๑) ด้านการปกครอง (๒) ด้านการศาสนศึกษา (๓) ด้านการ
เผยแผ่ (๔) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ (๕) ด้านการสาธารณูปการ และ (๖) ด้านการสาธารณ
สงเคราะห์  
 ๔. ด้านการธ ารงรักษา พระสังฆาธิการได้พยายามรักษาทรัพยากรบุคคลที่ดีไว้กับ
องค์กรได้ตลอดไป สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครู
ไพโรจน์ภัทรคุณ (วิโรจน์  ภทฺทปญฺโญ) ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒน าภาวะผู้น าของเจ้าอาวาส
ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๔” ผลการวิจัยพบว่า๘ สภาพทั่วไปของรูปแบบการพัฒนาภาวะ
ผู้น าของเจ้าอาวาสในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๔ เมื่อเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย พบว่า 
ด้านการเผยแผ่ ด้านการปกครอง ด้านการจัดการศึกษา ด้านการสาธารณูปการ อยู่ในระดับมากทุก
ข้อ การพัฒนาภาวะผู้น าของเจ้าอาวาส ต้องเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในการบริหารงาน มีความสามารถ
ควบคุมบุคคลากรให้อยู่ในกฎระเบียบ มีวิสัยทัศนกว้างไกลเพ่ือพัฒนาวัดและชุมชนให้มีความเจริญ 
และมีความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีสื่อสารที่ทันสมัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน น าเสนอรูปแบบ
การพัฒนาภาวะผู้น าของเจ้าอาวาสในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๔ (๑) ภาวะผู้น าด้านการ
บริหารคน (๒) ภาวะผู้น าด้านการบริหารเงิน (๓) ภาวะผู้น าด้านการบริหารวัสดุ (๔) ภาวะผู้น าด้าน
การจัดการ  
 ๕. ด้านการประเมินการปฏิบัติงาน พระสังฆาธิการต้องมีการประเมินผลงานเพ่ือจักได้
รู้ผลการปฏิบัติงานของตน การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ควรหาวิธีส่งเสริมรักษา 
ปรับปรุงผลการปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐานอยู่เสมอ สอดคล้องกับงานวิจัยของ เสนอ อัศวมันตา ได้วิจัย
เรื่อง “รูปแบบการบริหารจัดการตามหลักอปริหานิยธรรมขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนนทบุรี” 
ผลการวิจัยพบว่า๙ 
 ๑. ปัญหาการประชุมบางคร้ังมีการเข้าประชุมไม่พร้อมเพรียงกัน การทางานบางครั้ง
ไม่ได้มีการวางแผนล่วงหน้าท าให้สับสนในขั้นตอนการทางาน การควบคุมปฏิบัติงานตามระเบียบ/

                                         
  ๘พระครูไพโรจน์ภัทรคุณ (วิโรจน์  ภทฺทปญฺโญ), “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าของเจ้าอาวาสในเขต
การปกครอง คณะสงฆ์ภาค ๑๔”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 
  ๙เสนอ อัศวมันตา, “รูปแบบการบริหารจัดการตามหลักอปริหานิยธรรมขององค์การบริหาร ส่วน
จังหวัดนนทบุรี”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ , (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 
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ค าสั่งบางคนไม่เข้าใจ มีการก้าวก่ายงานของคนอ่ืน การจัดสรรงบประมาณบางโครงการอาจเกิน
ความจาเป็นต่อการบริหารงาน งานบางอย่างมีความสลับซับซ้อน  
  ๒. การประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนนทบุรี การมีส่วนร่วม ความสามัคคีเป็นทีม (Teamwork) และสามารถน ามาบูรณาการเข้า
กับบริหารงานทั้งในด้านการบริหารจัดการบุคลากร (Staffing) การประสานงาน (Coordinating) 
และการจัดองค์กร (Organizing) โดยการร่วมแรงร่วมใจเป็นคณะแต่ละฝ่าย เป็นการผนึกก าลัง 
(Synergy) เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และพบว่า อปริหานิยธรรม ๗ เป็นหลักป้องกันความเสื่อม 
เป็นไปเพ่ือความเจริญขององค์การฝ่ายเดียว องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี สามารถน าไปเป็น
แนวทางปฏิบัติด้านการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี 
  ๓. แนวทางการนาหลักอปริหานิยธรรมไปบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี พบว่า หลักอปริหานิยธรรม ๗ เป็นแนวทางในการบริหารงานเพ่ือให้การ
ทางานเป็นระบบ ระเบียบ/ค าส่ังสามารถนาไปปฏิบัติเป็นรูปธรรมบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์
อย่างชัดเจน แต่อย่างไรก็ตามจะต้องมีองค์ประกอบด้วย การวางแผนยุทธศาสตร์ การจัดองค์กร 
การบริหารบุคคล การส่ังการ การประสานงาน การตรวจสอบควบคุมและงบประมาณเข้าไปก ากับ
ดูแล โดยยึดหลักคานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและส่งเสริมระบบคุณธรรม ให้มีการทางานเป็นทีม 
ความสมัครสมานสามัคคี เคารพผู้ใหญ่อาวุโส ไม่รื้อทิ้งกฎเกณฑ์ระเบียบที่ถูกต้องชอบธรรม ธารง
รักษาประเพณีวัฒนธรรมจริยธรรมอันดีงามองค์กร และร่วมรับผลประโยชน์สูงสุดจากการบริหาร
จัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลทางปฏิบัติต่อไปอย่าง
ยั่งยืน 
 
๖. ข้อเสนอแนะ 
 ๑. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ๑. พระสังฆาธิการในคณะสงฆ์ภาค ๑ การปกครองคณะสงฆ์สอดคล้องตามนโยบาย
ของมหาเถรสมาคม เจ้าคณะหน เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอ าเภอ เจ้าคณะต าบล และ
เจ้าอาวาส เป็นไปตามล าดับขั้นตอนการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 
 ๒. รัฐบาลต้องให้การสนับสนุนงบประมาณการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑ ทั้งด้านการ
วางแผน การสรรหาบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การธ ารงรักษา และการประเมินการปฏิบัติงาน  
ทั้งปวงให้เป็นไปตามกฎระเบียบ กฎหมายและสิ่งแวดล้อม  
 ๓. พระสังฆาธิการในคณะสงฆ์ภาค ๑ ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถของ
บุคลากรทั้งด้านการวางแผน การสรรหาบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การธ ารงรักษา และการ
ประเมินการปฏิบัติงานทั้งปวงให้เป็นไปตามกรอบนโยบายแต่ละด้านที่ได้รับมอบหมาย 
 ๔. พระสังฆาธิการในคณะสงฆ์ภาค ๑ บริหารงานตามหลักอปริหานิยธรรม ๗  
เพ่ือส่งเสริมบุคลากรทั้งอนุโลมและปฏิโลม ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ด้วยการหมั่นประชุมเนืองนิตย์ 
พร้อมเพรียงกันประชุม ไม่บัญญัติสิ่งที่ทรงห้าม เคารพนับถือภิกษุเป็นผู้ใหญ่ ไม่ลุอ านาจตัณหาคือ
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ความยาก ยินดีในเสนาสนะ และยินดีกับสพรหมจารีผู้มีศีลดีงามเป็นต้น 
 ๒. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 ๑. พระสังฆาธิการในคณะสงฆ์ภาค ๑ ส่งเสริมบุคลากรให้ปฏิบัติงานตามหลักอปริ
หานิยธรรม ๗ กล่าวคือหมั่นประชุมเนืองนิตย์ พร้อมเพรียงกันประชุม ไม่บัญญัติสิ่งที่ทรงห้าม 
เคารพนับถือภิกษุเป็นผู้ใหญ่ ไม่ลุอ านาจตัณหาคือความยาก ยินดีในเสนาสนะ และยินดีกับส
พรหมจารีผู้มีศีลดีงามเป็นต้น  
 ๒. รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑ ผ่านส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ด้วยการวางแผน การสรรหาบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การธ ารงรักษา 
และการประเมนิการปฏิบัติงาน 
 ๓. พระสังฆาธิการในคณะสงฆ์ภาค ๑ การพัฒนาความรู้ความสามารถแก่บุคลากรตาม
กฎระเบียบ กฎหมายและสิ่งแวดล้อม ตามกรอบนโยบายแต่ละด้าน  
 ๔. พระสังฆาธิการในคณะสงฆ์ภาค ๑ ส่งเสริมบุคลากรเข้าอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ
ตามหลักอปริหานิยธรรม ๗ กล่าวคือ หมั่นประชุมเนืองนิตย์ พร้อมเพรียงกันประชุม ไม่บัญญัติสิ่งที่
ทรงห้าม เคารพนับถือภิกษุเป็นผู้ใหญ่ ไม่ลุอ านาจตัณหาคือความยาก ยินดีในเสนาสนะ และยินดีกับ 
สพรหมจารีผู้มีศีลดีงาม อย่างต่อเนื่อง 
 ๓. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 ส าหรับข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ก็ควรจะท าการศึกษาในประเด็นที่
เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ควรศึกษาวิจัยเรื่อง “การปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ” ที่เกี่ยวข้องกับ
สภาพการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และปัญหาอุปสรรค 
 ๒. ควรศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการปกครองคณะสงฆ์” เพ่ือน ามา
เปรียบเทียบความแตกต่างในด้านการปกครองแต่ละยุคสมัยและการพัฒนาการปกครองครั้งต่อไป  
 ๓. ควรศึกษาวิจัยเรื่อง “การปกครองคณะสงฆ์ตามหลักธรรมาภิบาล” เพ่ือชี้ให้เห็นถึง
การแนวทางการปกครอคณะสงฆ์ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
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รูปแบบการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของเทศบาลต าบล 
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

A Model of the Learning Organization Development of Sub-
District Municipalities In Northeastern Region of Thailand 

 
นิมิตร  โสชารี 

 
 

บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพ่ือศึกษาระดับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
เทศบาลต าบล ๒) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของเทศบาลต าบล 
และ ๓) เพ่ือสร้างรูปแบบการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของเทศบาลต าบลในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  วิธีด าเนินการวิจัยแบ่งเป็น ๒ ระยะ ได้แก่ ระยะที่ ๑ เป็นการศึกษาการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้และปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของเทศบาล
ต าบลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ เทศบาลต าบลในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน ๓๐๐ แห่ง การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้เกณฑ์ ๒๐ หน่วยต่อ ๑ 
ตัวแปร ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ ส่วนผู้ให้ข้อมูลเป็นพนักงานเทศบาล จ านวนแห่งละ ๑ 
คน รวมเป็น ๓๐๐ คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา สหสัมพันธ์เพียร์สัน และการวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง (Structural 
Equation Modeling : SEM) โดยโปรแกรมลิสเรล (LISREL) และวิธีด าเนินการวิจัย ระยะที่ ๒ เป็น
การสร้างรูปแบบและวิพากษ์รูปแบบการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของเทศบาลต าบลในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ด าเนินการตามเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านองค์กรแห่งการเรียนรู้และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๒๐ คน ที่ได้มา
จากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ผู้วิจัยน าผลการวิจัยที่ได้จากระยะที่  ๑  และระยะที่  ๒  ไปสร้าง
รูปแบบการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของเทศบาลต าบลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และน า
รูปแบบที่สร้างขึ้นไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือประเมินยืนยันรูปแบบการพัฒนา
องค์กรแห่งการเรียนรู้ของเทศบาลต าบลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้สมบูรณ์ข้ึน  
 ผลการวิจัย พบว่า  
 ๑. ระดับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของเทศบาลต าบลในเขตภาคตะวันออกเฉียง เหนือ 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับ

                                                                 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม. 
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ความส าคัญค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ ด้านความรอบรู้ของตนเอง ด้านแบบแผนความคิด
อ่าน ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วม และด้านการเรียนรู้ของทีมงาน ตามล าดับ 
 ๒. ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของเทศบาลต าบลในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเรียงล าดับค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลจากมากไปหาน้อย ดังนี้ บรรยากาศและ
วัฒนธรรมองค์กร (๐.๓๒) การจูงใจ (๐.๒๘) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (๐.๒๓) ความสามารถของ
บุคลากรและทีมงาน (๐.๑๖) การจัดการความรู้ (๐.๑๔) และการบริหาร (-๐.๒๖) โดยปัจจัย
ดั งกล่ าว มี อิทธิพลต่อการพัฒนาองค์กรแห่ งการ เรี ยนรู้ ของ เทศบาลต าบลในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือได้ร้อยละ ๓๗.๘๐ (R2 = 0.378 , p-value  .05) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .๐๕ ซึ่งรูปแบบความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงสาเหตุมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ( 2χ =14.01, df=13, p-value=0.37, GFI=0.99, AGFI=0.95, RMSEA=0.01, 
RMR=0.01, CN=592.057)  
 ๓ . รู ปแบบการ พัฒนาองค์ ก รแห่ ง ก า ร เ รี ยน รู้ ของ เ ทศบาลต าบล ใน เขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย การพัฒนาบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์กร และการพัฒนา
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ซึ่งทั้งสองประการมุ่งเน้นการส่งเสริมและผลักดันไปสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู้ ให้ประสบความส าเร็จ โดยจะต้องกระท าผ่านการพัฒนาทางการบริหารการพัฒนา
ความสามารถของบุคลากรและทีมงาน การพัฒนาการจัดการความรู้ และการพัฒนาการจูงใจ 
ค าส าคัญ: รูปแบบ,  การพัฒนา,  องค์กรแห่งการเรียนรู้   
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were (1) to study levels of the learning 
organization of Sub-district Municipalities, (2) to study the causal factors affecting 
learning organization of Sub-district Municipalities, and (3) to establish and confirm a 
model of the learning organization development of Sub-district Municipalities in 
Northeastern Region of Thailand. Phase I was a study of the learning organization 
and the causal factors affecting learning organization of Sub-district Municipalities in 
Northeastern Region of Thailand.  The sample was 300 sub-district municipalities; 
those were selected by 20 units per 1 variable criteria and using the stratified 
random sampling, the key informant from each unit was of the municipal officer; 
total for 300 persons. The instruments were the rating scale questionnaire, to 
analyze by the descriptive statistics, Pearson Product Moment Correlation, and 
Structural Equation Modeling : SEM of the LISREL software program.  Phase II was 
constructing and confirm a development for model of the learning organization of 
Sub-district Municipalities in Northeastern Region of Thailand, using the Delphi 
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Technique; and the sample group consisted of 20 experts in learning organization 
and local administrative organizations who were obtained through purposive 
sampling.  The results of Phase I and II were then used and taken into consideration 
in constructing the a development for model of the learning organization of Sub-
district Municipalities in Northeastern Region of Thailand.  
 The research result was found as follows; 
 1. The learning organization of Sub-district Municipalities in Northeastern 
Region of Thailand as overall and all aspect was at high level, sorting mean from 
highest to lowest; the personal mastery, the mental models, the system thinking, 
the shared vision, and the team learning respectively.  
 2. The factors affecting a development of the learning organization of Sub-
district Municipalities in Northeastern Region of Thailand.  Cluster are shown in a 
descending order of coefficient values as follows: climate and organizational culture 
(0.32), motivation (0.28), transformational leadership (0.23), the competency of the 
officer and the team (0.16), knowledge management (0.14), and administration (-
0.26).  Those variable could explain the operation effectiveness of Sub-district 
Municipalities for 37.80% (R2=0.378, p-value.05) by statistical significant at .05 levels. 
The relationship model of the cause factors was consistent with the empirical data 
( 2χ =14.01,df=13,p-value=0.37,GFI=0.99,AGFI=0.95,RMSEA0.01,RMR=0.01,CN=592.05) 
 3. A development for model of the learning organization of Sub-district 
Municipalities in Northeastern Region of Thailand were (1) development of climate 
and organizational culture, and (2) development of transformational leadership, 
both must emphasized the following issue succeed of learning organization.  This 
must be done through (3) the development of administration, (4) development of 
competency of the officer and the team, (5) development of knowledge 
management, and (6) development of motivation. 
Keyword: Model, Developing, Learning Organization 
 
๑. บทน า 
 ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สังคม ชุมชนปรับเปลี่ยนจากวิถีชีวิตเดิม การสื่อสารที่รวดเร็วและไร้พรมแดน 
เชื่อมโยงทั้งโลกเข้าด้วยกันภายใต้สภาพสังคมโลกยุคปัจจุบันก้าวเข้าสู่คลื่นลูกที่สามซึ่งเป็นคลื่ น
สารสนเทศ  ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลกจึงไม่พ้นที่จะได้รับผลกระทบจากการ
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เปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่รุนแรงนี้ได้ อีกทั้งสังคมยุคปัจจุบันได้เริ่มเข้าสู่กระแสของการ
เปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าสังคมความรู้ (Knowledge Society) และระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ 
(Knowledge Based Economy) ที่ใช้ความรู้และนวัตกรรม (Innovation) เป็นปัจจัยหลักในการ
พัฒนาและการผลิตมากกว่าเงินทุนและแรงงานโดยเน้นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การจัดการ
ความรู้ และองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาก าลังคนที่มีคุณภาพหรือแรงงานฝีมือ (Knowledge Worker) ซึ่ง
ในสังคมยุคของการเปล่ียนแปลงจะมีการเปล่ียนแปลงในเรื่องเทคโนโลยี (Technology Changes) 
การเปลี่ยนแปลงผลผลิต (Product Changes) การเปลี่ยนแปลงการบริหาร(Administrative 
Changes) และการเปล่ียนแปลงบุคคล (People Changes) ส่งผลให้บุคคลที่มีความรู้จึงเป็นบุคคล
ที่มีคุณค่าขององค์กร๑ 
 ปัจจัยส าคัญที่จะน าไปสู่ความส าเร็จและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันนั้นขึ้นอยู่กับ
ความสามารถในการเรียนรู้ของบุคลากรในองค์กรเพ่ือความอยู่รอด (Survival Learning) และ
ผสมผสานการเรียนรู้เพ่ือความเจริญเติบโต (Generative Learning) และก้าวต่อไปอย่างมั่นคง การ
พัฒนาและการจัดการองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้เป็นกลวิธีของการจัดการองค์กรสมัยใหม่ใน
การพัฒนาองค์กรและการจัดการรูปแบบหนึ่งที่เน้นการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ ความ 
สามารถและความเชี่ยวชาญอย่างแท้จริง โดยมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะอย่ าง
ต่อเนื่องด้วยกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับบุคคลจนถึงระดับองค์กร๒ 
แนวคิดนี้ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางทั้งในองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและองค์กรธุรกิจ ๓เพ่ือน า
องค์กรไปสู่ความส าเร็จท่ามกลางกระแสการแข่งขันของสังคมโลก ดังนั้นองค์กรที่จะประสบ
ความส าเร็จและอยู่รอดได้ต้องเป็นองค์กรที่สามารถกระตุ้นและส่งเสริมความสามารถของบุคลากร
ในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพ่ือการพัฒนาไปสู่ “องค์กรแห่งการเรียนรู้” (Learning Organization) 
 ประเทศไทยได้รับเอาแนวคิดเรื่อง องค์กรแห่งการเรียนรู้มาปรับใช้ทั้งภาครัฐและเอกชน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบททางการบริหารราชการแผ่นดินได้มีการก าหนดพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ก าหนดไว้ว่า ส่วนราชการ
มีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ๔ ซึ่ง
เทศบาลต าบลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นรูปแบบการปกครองในระดับท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้ น
                                                                 
 ๑สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์, “การศึกษาคือพลังอ านาจแห่งชาติ,” วารสารการศึกษาไทย, (มกราคม - 
เมษายน ๒๕๔๘), ๑๕-๒๐, ๒๕๔๘. 
 ๒Goh, S. and Richards, G, “Benchmarking the Learning Capability of Organization,” 
European Management Journal, 15(5), 575-583, 1997. 
 ๓ Zhang, D., Zhang, Z., and Yang, B, “Learning Organization in Mainland China : Empirical 
Research on its Application to Chinese State-Owned Enterprises,” International Journal of 
Training and Development,8 (4), 258-273, 2004. 
 ๔วีรวุธ มาฆะศิรานนท์, วินัย ๕ ประการ พ้ืนฐานองค์กรการเรียนรู้, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร :
เอ็กซเปอร์เน็ท, ๒๕๔๐), หน้า ๘๗. 
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ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ จ านวน ๗๕๘ แห่ง มีหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยต้องมีการปรับตัวเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งมีสอดคล้อง
กับส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการได้จัดท าคู่มือการด าเนินการตามพระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าวเพ่ือพัฒนาส่วนราชการให้เป็น “องค์กรแห่งการเรียนรู้” ในการบริหารราชการแนวใหม่ส่วน
ราชการต้องมีการพัฒนาความรู้เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ๕ 
 ประ เด็ นปัญหาการ เ ป็นองค์ กรแห่ ง การ เ รี ยนของ เทศบาลต าบล ใน เขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่น่าสนใจในครั้งนี้ คือ ตามหนังสือส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ที่ นร
๐๑๐๗/๖๒๕๖ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่อง ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
การบริหารจัดการที่ดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ พบว่า มี เทศบาลต าบล จ านวน ๑๑ แห่ง 
ผ่านการประเมินการบริหารจัดการที่ดี  และยังพบว่าในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเพียงจ านวน 
๒ แห่ง ที่ได้รับเพียงรางวัลชมเชย คือ เทศบาลต าบลท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ และเทศบาลต าบล
นาด้วง จังหวัดเลย ที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี จากสภาพที่ปรากฏดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า  
ความรู้เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้การด าเนินการตามตัวชี้วัดในมิติอ่ืน ๆ ประสบความส าเร็จและที่
ส าคัญที่สุดในเวลานี้ คือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือด่วนที่สุด 
ที่ มท ๐๘๐๑.๒/ว ๙๙ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การด าเนินการตามพระราชบัญญัติการ
อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีสาระส าคัญ คือ 
เทศบาลต าบลจะต้องปรับตัวเพ่ือให้เกิดการจัดการความรู้ในกระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จใน
หน่วยงานเดียว ดังนั้น เทศบาลต าบลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงต้องมีการปรับตัวเพ่ือให้เกิด
การจัดการความรู้ ซึ่งสัมพันธ์กับเรื่ององค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)๖ 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเร่ือง  รูปแบบการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
เทศบาลต าบลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เพราะสิ่งท้าทายของเทศบาลต าบลก็คือ การท า
หน้าที่พัฒนาองค์ความรู้ในเทศบาลต าบลให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยการรับข้อมูลข่าวสารและ
สามารถประมวลความรู้ในด้านต่างๆ เพ่ือประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
และเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคคลที่มีประสิทธิภาพและเรียนรู้ร่วมกัน มีการ
พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งและต่อเนื่อง เกิดความเป็นเลิศทางบริการสาธารณะ เพ่ือให้ทราบถึงระดับการ

                                                                 
 ๕คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, ส านักงาน, การจัดการความรู้กับการบริหารราชการแนวใหม่,
[ อ อ น ไ ล น์ ] .  แ ห ล่ ง ที่ ม า  :  http://www.opdc.go.th/content.php?content_id=6 2 2 &menu_id=4 
[๒๕  มีนาคม  ๒๕๕๘] 
 ๖ส านักมาตรฐานการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, สรุปผลการประเมินมาตรฐานปฏิบัติ
ร า ช ก า ร ข อ ง อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น ป ร ะ จ า ปี ๒ ๕ ๕ ๘ , [ อ อ น ไ ล น์ ] ,  แ ห ล่ ง ที่ ม า  : 
http://www.dla.go.th/servlet/TemplateOrganizeServlet? [๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘]. 
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เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  มีปัจจัยเชิงสาเหตุใดบ้างที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  และ
ทราบแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของเทศบาลต าบล ผู้วิจัยสามารถ
น ามาเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ของเทศบาลต าบล และขยายองค์ความรู้
ทางด้านการบริหารจัดการภาครัฐให้เพิ่มข้ึน และสามารถใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการภาครัฐ
แนวใหม่ต่อไป 
 
๒. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 ๓.๑ เพ่ือศึกษาระดับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของเทศบาลต าบลในเขตภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ   
 ๓.๒ เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของเทศบาลต าบลในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 ๓.๓ เพ่ือสร้างรูปแบบการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของเทศบาลต าบลในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  
 
๓. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีด าเนินการวิจัยออกเป็น  ๒  ระยะ  คือ 
 ระยะที่ ๑ การศึกษาการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อการ
พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของเทศบาลต าบลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยวิธีการวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) ก าหนดระเบียบวิธีวิจัย  ดังนี้ 
 เป้าหมาย เพ่ือศึกษาระดับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของเทศบาลต าบล และปัจจัยเชิง
สาเหตุที่มีผลต่อการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของเทศบาลต าบลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประชากร การวิจัยครั้งนี้มีหน่วยในการวิเคราะห์ (Unit of Analysis) เป็นองค์การ ประชากร 
หมายถึง เทศบาลต าบลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน ๗๕๘ แห่ง๗ กลุ่มตัวอย่าง หมายถึง 
เทศบาลต าบลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้เกณฑ์จ านวน
ตัวอย่างที่น ามาศึกษาในลักษณะการวิเคราะห์สมการโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง๘ไม่ควรน้อย
กว่า ๒๐ หน่วยต่อ ๑ ตัวแปร๙ ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้มีตัวแปรทั้งหมด ๑๕ ตัวแปร ดังนั้น ในการวิจัย
ครั้งนี้จะใช้กลุ่มตัวอย่างเทศบาลต าบลจ านวน ๓๐๐ แห่งโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ 

                                                                 
 ๗กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, ข้อมูลสารสนเทศ, [ออนไลน์]. แหล่งท่ีมา http://www.dla.go.th/ 
[๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗]. 
 ๘นงลักษณ์วิรัชชัย, โมเดลลิสเรลสถิติวิเคราะห์ส าหรับการวิจัย, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร :
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หน้า ๕๔. 
 ๙สุภมาส อังศุโชติ และคณะ, สถิติวิเคราะห์ส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ : 
เทคนิคการใช้โปรแกรม LISREL, (กรุงเทพมหานคร : มิสช่ันมีเดีย, ๒๕๕๑), หน้า ๒๕–๒๖. 
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(Stratified Sampling) ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ปลัดเทศบาลต าบลเป็นผู้ให้ข้อมูลของเทศบาลต าบล แห่ง
ละ ๑ คน รวมจ านวน ๓๐๐ คน เครื่องมือที่ใช้ในเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า ๕ ระดับ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา สหสัมพันธ์เพียร์สัน และใช้การ
วิเคราะห์สมการโครงสร้างเช้งเส้นหรือการวิเคราะห์อิทธิพลเส้นทาง (Path Analysis) โดยโปรแกรม
ลิสเรล (LISREL)๑๐ 
 ระยะที่ ๒ การสร้างรูปแบบและวิพากษ์รูปแบบการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
เทศบาลต าบลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยวิธีการวิพากษ์รูปแบบเพ่ือยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญ 
(Expertise Verified)จ านวน ๒๐ คน๑๑เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า๕ ระดับ ตามเทคนิคเดลฟาย (The Delphi Technique) จ านวน ๓ รอบ ๑๒วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ ค่ามัธยฐาน (Med.) ค่าฐานนิยม (Mo) และค่าพิสัยระหว่างควอ
ไทล์ (I.R.)  
 
๔. ผลการวิจัย 
 ระยะที่ ๑ ผลการวิเคราะห์การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อ
การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของเทศบาลต าบลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ๑.ระดับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของเทศบาลต าบลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน  โดย
เรียงล าดับความส าคัญค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ ด้านความรอบรู้ของตนเอง ด้านแบบแผน
ความคิดอ่าน ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วม และด้านการเรียนรู้ของทีมงาน 
ตามล าดับ 
 ๒.ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของเทศบาลต าบลในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเรียงล าดับค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลจากมากไปหาน้อย ดังนี้ บรรยากาศและ
วัฒนธรรมองค์กร (๐.๓๒) การจูงใจ (๐.๒๘) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (๐.๒๓) ความสามารถของ
บุคลากรและทีมงาน (๐.๑๖) การจัดการความรู้ (๐.๑๔) และการบริหาร (-๐.๒๖) สามารถพยากรณ์
การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของเทศบาลต าบลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ร้อยละ 
๓๗.๘๐(R2 = 0.378,p-value  .05) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ แสดงดังภาพที่ ๑ 

                                                                 
 ๑๐Joreskog, K. G. and Sorbom, D, LISREL 8 User’s Reference Guild Cuild, (Chicago : 
Scientific Software International, 1998), p. 70. 
 ๑๑สัญญา เคณาภูมิ, “รูปแบบการเขียนกรอบแนวคิดการวิจัยทางการบริหารจัดการ”, วารสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ปีท่ี ๘ ฉบับท่ี ๓ (กันยายน–ธันวาคม ๒๕๕๗) : ๔๕-๔๖. 
 ๑๒สุวิมล ว่องวาณิช, การวิจัยประเมินความต้องการจ าเป็น, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หน้า ๒๔. 
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ภาพที่ ๑ ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรในรูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัย

เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของเทศบาล ต าบลในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตัวแบบสุดท้าย 

 

 จากภาพที่ ๑พบว่า รูปแบบความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนา
องค์กรแห่งการเรียนรู้ของเทศบาล ต าบลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามตัวแบบดั้งเดิมมีความ
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่า ( 2χ = 14.01 , df = 13 , p-value 
= 0.37334 , RMSEA = 0.016 , RMR = 0.0136 , GFI = 0.992 , AGFI = 0.958 , CN = 
592.057) 
 ระยะที่ ๒ ผลการสร้างรูปแบบและวิพากษ์รูปแบบการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
เทศบาลต าบลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ๑.  รู ปแบบการ พัฒนาองค์ กรแห่ ง การ เ รี ยนรู้ ข อง เทศบาลต าบล ใน เขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย การพัฒนาบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์กร และการพัฒนา
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ซึ่งทั้งสองประการมุ่งเน้นการส่งเสริมและผลักดันไปสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู้ ให้ประสบความส าเร็จ โดยจะต้องกระท าผ่านการพัฒนาทางการบริหารการพัฒนา
ความสามารถของบุคลากรและทีมงาน การพัฒนาการจัดการความรู้ และการพัฒนาการจูงใจ  
 ๒. การวิพากษ์รูปแบบเพ่ือยืนยันรูปแบบการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญตามเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อปัจจัย 
ด้านบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์กร ด้านการจูงใจด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ด้าน
ความสามารถของบุคลากรและทีมงาน ด้านการจัดการความรู้ และด้านการบริหาร สอดคล้องกันดัง
ภาพที่ ๒ 
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ภาพที่ ๒ รูปแบบการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของเทศบาลต าบลในเขตภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ (Nimit’ Model) 
  จากภาพที่ ๒ สามารถอธิบายรูปแบบการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของเทศบาล
ต าบลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย การพัฒนาบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์กร 
และการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ซึ่งทั้งสองประการมุ่งเน้นการส่งเสริมและผลักดันไปสู่
องค์กรแห่งการเรียนรู้ให้ประสบความส าเร็จ โดยจะต้องกระท าผ่านการพัฒนาทางการบริหารการ
พัฒนาความสามารถของบุคลากรและทีมงาน การพัฒนาการจัดการความรู้ และการพัฒนาการจูงใจ
ซึ่งเป็นแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของเทศบาลต าบลในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อเทศบาลต าบลเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ก็จะส่งผลให้ทุกคนสามารถขยาย
ศักยภาพของตนเองได้อย่างต่อเนื่องสามารถสร้างผลงานตามที่ตั้งเป้าหมายไว้และเป็นที่ซึ่งทุกคน
ต่างก็เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็ย่อมส่งผลต่อการพัฒนาเทศบาลต าบลให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
 
 

พฒันาศกัยภาพของตนเอง 

ส่งเสริมใหเ้กิดความรักความผกูพนั 

ใหร้างวลับุคลากรที่ท างานเป็นทีม 

ส่งเสริมการสร้างสรรคน์วตักรรม 

ยกยอ่งบุคลากรที่แบ่งปันความรู้ 

ส่งเสริมการเผยแพร่ผลการปฏิบตัิงาน 

ส่งเสริมความกา้วหนา้ในอาชีพ 

ส่งเสริมใหม้ีการแสวงหาขอ้มลู 

สนบัสนุนโครงการที่สร้างสรรค์
ความรู้ 

ทดสอบวิธีในการพฒันาความรู้ใหม ่

พฒันาทกัษะเพื่อสร้างวตักรรม 

ตั้ งทีมงานเพื่อถ่ายโอนการเรียนรู้ 

การพัฒนาองคก์รแห่งการ 
เรียนรู้ของเทศบาลต าบล 

ในเขตภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
 

การบริหาร 
ความสามารถของบคุลากร

และทีมงาน 
 

การจัดการ 
ความรู้ การจูงใจ 

ภาวะผู้น า 
การ 

เปลีย่นแปลง 

พฒันาการกระตุน้ผูต้าม 

ส่งเสริมการท างานร่วมกนั 

ฟังความคิดเห็นผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

เป็นแบบอยา่งท่ีดีดา้นคุณธรรม 
จริยธรรม 

สร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่บุคลากร 

เปล่ียนแปลงองคก์รไปสู่สภาพท่ีดี 

ค านึงถึงความตอ้งการท่ีแตกต่าง 

บรรยากาศและ 
วัฒนธรรมองค์กร 

พฒันานวตักรรม 

ส่งเสริมใหม้ีการแสวงหาความรู้ 

ส่งเสริมการท างานตามยทุธศาสตร์ 

สร้างวฒันธรรมการท างานท่ีดี 

ส่งเสริมความรักความภาคภูมิใจ 

สร้างสภาพองคก์รแห่งการเรียนรู้ 

เสริมสร้างการท างานแบบเป็นมิตร 

ความรอบรู้ของตนเอง   

แบบแผนความคิดอ่าน 

การคิดอยา่งเป็นระบบ 

การเรียนรู้ของทีมงาน 

การมีวิสยัทศัน์
ร่วม 

จดัสรรงบประมาณพฒันาบุคลากร 

พฒันาศกัยภาพต าแหน่งงาน 

ปรับปรุงแกไ้ขกฎหมาย และระเบียบ 

พฒันากระบวนการบริหาร 

วิเคราะห์ SWOT เพื่อสร้างกลยทุธ ์

เป็นผูเ้รียนรู้เพื่อพฒันาตนเอง 

พฒันากระบวนการท างานใหม่ๆ 

พฒันาความรู้ในบทบาท
หนา้ที่ 

สนบัสนุนวิธีท างานใหม่แก่ทีมงาน 

พฒันากระบวนการคิดเชิงระบบ 

พฒันาพฤติกรรมการท างาน 

ส่งเสริมใหอ้ านาจการตดัสินใจ 

ส่งเสริมความรับผดิชอบต่อหนา้ที่ 

เรียนรู้จากขอ้ผดิพลาดและลม้เหลว 

พฒันากลยทุธแ์ละกลไกแบ่งปันความรู้ 

พฒันาระบบการจดัเก็บความรู้ 
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๕. อภิปรายผล 
 จากการวิจัยครั้งนี้ มีข้อค้นพบที่เป็นประเด็นส าคัญสมควรน ามาอภิปรายผล ดังนี้ 
 ๕.๑ ระดับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของเทศบาลต าบลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากจากผลการวิจัยดังกล่าวเป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้  กล่าวได้ว่า 
เทศบาลต าบลมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมและค่านิยมของข้าราชการในการ
ปฏิบัติงานที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง ผู้บริหารต้องผลักดันให้องค์การมีระบบการ
ประเมินผลที่มีมาตรฐานและชัดเจนมีความคิดในเชิงระบบสามารถวิเคราะห์ไตร่ตรองอย่าง
สมเหตุสมผล มีการติดต่อสื่อสารกับผู้ร่วมงานได้อย่างชัดเจน และบุคลากรมีส่วนร่วมก าหนด
วิสัยทัศน์ บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของเทศบาลซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ พิมพ์มาส รังสรรค์สฤษดิ์  ได้วิจัยรูปแบบการพัฒนาความเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผลการวิจัย พบว่า สภาพความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก รูปแบบการพัฒนาความ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้มีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ ก าหนดวิสัยทัศน์ให้สถานศึกษาเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้๑๓  
 ๖.๓ ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของเทศบาลต าบลในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเรียงล าดับค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลจากมากไปหาน้อย ดังนี้ บรรยากาศและ
วัฒนธรรมองค์กร การจูงใจ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ความสามารถของบุคลากรและทีมงาน การ
จัดการความรู้ และการบริหาร ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลเป็นรายด้าน  ดังนี้ 
   ๖.๒.๑ บรรยากาศและวัฒนธรรมองค์กร มีอิทธิพลทางตรงต่อการพัฒนาองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ของเทศบาลต าบลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวได้ว่า เพราะในการบริหาร
จัดการเทศบาลต าบลบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์กรเป็นค่านิยม ความเชื่อ การยอมรับจาก
สมาชิกภายในองค์การซึ่งจะมีผลต่อพฤติกรรมการท างานของบุคคลในองค์การ  ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของสุวพักตร์ เวศม์วิบูลย์ ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารองค์การแห่งการ
เรียนรู้ของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงกลาโหม ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยทางการบริหารที่
ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ บรรยากาศและวัฒนธรรม
องค์การ๑๔ 

                                                                 
 ๑๓พิมพ์มาส รังสรรค์สฤษดิ์ , “รูปแบบการพัฒนาความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดใหญ่สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ,” วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีส
เทิร์นเอเชีย. ๓ (๒), ๒๕-๒๘, ๒๕๕๒. 
 ๑๔สุวพักตร์  เวศม์วิบูลย์, “การพัฒนารูปแบบการบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้ของวิทยาลัยพยาบาล 
สังกัดกระทรวงกลาโหม,” วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม), 
๒๕๕๒. 
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   ๖.๒.๒ การจูงใจ มีอิทธิพลทางตรงต่อการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของเทศบาล
ต าบลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวได้ว่า การจูงใจในการปฏิบัติงานถือเป็นปัจจัยส าคัญที่
ท าให้บุคคลมีความรู้สึกที่ดีต่องานที่ท ารวมถึงเป็นแรงกระตุ้นที่ช่วยให้บุคคลมีความตั้งใจในการ
ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถโดยพฤติกรรมของผู้บริหารเทศบาลต าบลที่มีการกระจายความ
รับผิดชอบ การมอบความไว้วางใจ และให้ความมีอิสระในการท างานแก่บุคลากรในเทศบาลต าบล
เพ่ือให้ผลงานออกมาดีที่สุดซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของเบญจพร พึงไชย ได้ท าการวิจัยการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ในทัศนะของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ผลการวิจัย พบว่า 
ปัจจัยหลักท่ีส่งผลกระทบต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในทัศนะของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษา
ในประเทศไทย ได้แก่ ปัจจัยด้านแรงจูงใจ๑๕ 
   ๖.๒.๓  ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง มีอิทธิพลทางตรงต่อการพัฒนาองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ของเทศบาลต าบลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากผลการวิจัยดังกล่าวเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ก าหนดไว้  กล่าวได้ว่า ผู้บริหารของเทศบาลสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้งาน
ใหม่ๆโดยการส่งเสริมให้บุคลากรคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง
เหมาะสมและปฏิบัติต่อบุคลากรโดยค านึงถึงความต้องการที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคลซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของนภดล ธรรมวัฒนะได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบองค์การแห่งการ
เรียนรู้ของคณะนิติศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบ
องค์การแห่งการเรียนรู้ของคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทยนั้น  ปัจจัยทุก
ด้านสามารถรวมกันพยากรณ์โดยมีค่าร้อยละ ๘๖.๔ (R2 = adj = 0.864) ซึ่งปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
สูง คือ ปัจจัยด้านภาวะผู้น าและการบริหารองค์การ  และปัจจัยด้านเทคโนโลยีขององค์การ 
ตามล าดับ๑๖ 
   ๖.๒.๔ ความสามารถของบุคลากรและทีมงานมีอิทธิพลทางตรงต่อการพัฒนาองค์กร
แห่งการเรียนรู้ของเทศบาลต าบลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวได้ว่า บุคลากรและทีมงาน
ของเทศบาลมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนอย่างชัดเจนโดยใช้กระบวนการคิดเชิง
ระบบในการท างาน ส่งผลให้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท างานเพ่ือเรียนรู้งานอ่ืนของ
เทศบาลจึงส่งผลต่อการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของดรุณี โกเมนเอก
ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงสาเหตุต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ได้แก่ ปัจจัยด้านความสามารถของทีมงานและบุคคล ปัจจัยด้านบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์กร 

                                                                 
 ๑๕เบญจพร พึงไชย, “การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในทัศนะของบุคลากร ,” วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย. ๔(๑), ๑๒-๑๘, ๒๕๕๓. 
 ๑๖นภดล  ธรรมวัฒนะ, “การพัฒนารูปแบบองค์การแห่งการเรียนรู้ของคณะนิติศาสตร ์ของมหาวิทยาลัย
เอกชนในประเทศไทย,” วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม), 
๒๕๕๓.  
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ปัจจัยด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยด้านการบริหาร ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม 
และปัจจัยด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ โดยทุกปัจจัยส่งอิทธิพลผ่านปัจจัยด้านการจัดการ
ความรู้๑๗ 
   ๖.๒.๕ การจัดการความรู้ มีอิทธิพลทางตรงต่อการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
เทศบาลต าบลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวได้ว่าเทศบาลต าบลมีการพัฒนาระบบและ
โครงสร้างต่าง ๆ เพ่ือให้มีการจัดเก็บความรู้ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยพัฒนากลยุทธ์และกลไกในการแบ่งปันความรู้ทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดการถ่าย
โอนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของพรกมล นุ่มหอม, เจริญวิชญ์
สมพงษ์ธรรม และภารดี อนันต์นาวี ได้วิจัยการพัฒนาตัวบ่งชี้ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
โรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา ผลการวิจัย พบว่า องค์ประกอบหลักที่มีอิทธิพลต่อความเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเอกชน คือ การจัดการความรู้๑๘ 
   ๖.๒.๖ การบริหาร มีอิทธิพลทางตรงต่อการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
เทศบาลต าบลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวได้ว่า  เทศบาลมีการประเมินศักยภาพในการ
ท างานของบุคลากรเพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารภาครัฐแนวใหม่
โดยใช้กระบวนการคิดเชิงระบบในการบริหารเพ่ือมุ่งสู่การพัฒนาส่วนราชการให้เป็น “องค์กรแห่ง
การเรียนรู้” ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของมาลี  สืบกระแสได้ศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบ
องค์การแห่งการเรียนรู้ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์อยู่ในระดับมากร้อยละ ๖๕.๓๐ 
(R2=0.653) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ คือ การบริหารงาน๑๙ 
 
๖. ข้อเสนอแนะ 
  ๖.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  ๑) ควรวางระบบการพัฒนาบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือให้เกิดเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้     
  ๒) ควรส่งเสริมการจูงใจโดยการสนับสนุนให้ฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจ ามี
ส่วนร่วมผลักดันการจัดการความรู้ในองค์กรและเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 

                                                                 
 ๑๗ดรุณี โกเมนเอก, “รูปแบบความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงสาเหตุต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ,” วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน), ๒๕๕๓.  
 ๑๘พรกมล นุ่มหอม, เจริญวิชญ์สมพงษ์ธรรม และภารดี อนันต์นาวี, “การพัฒนาตัวบ่งช้ีความเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา ,” วารสารการบริการการศึกษา มหาวิทยาลัย
บูรพา.๓ (๑), ๓๓-๔๖, ๒๕๕๑. 
 ๑๙มาลี สืบกระแส, “การพัฒนารูปแบบองค์การแห่งการเรียนรู้ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา,” 
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม), ๒๕๕๒. 
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  ๓) ควรมีการเสริมสร้างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ให้เป็นผู้บริหารการเปลี่ยนแปลงที่
เข้าใจบทบาทของตนเอง และพร้อมสร้างการเปลี่ยนแปลง ด้วยนวัตกรรมใหม่ให้แก่องค์การเพ่ือการ
พัฒนาศักยภาพไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
  ๖.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
  ๑) ควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์กร โดยการพัฒนา
นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศความเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 
  ๒) ควรสร้างระบบจูงใจที่เหมาะสมกับการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพของตนเองเพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการบริการเพ่ือแบ่งปันความรู้  
  ๓) ควรเพ่ิมขีดความสามารถของผู้น าการเปลี่ยนแปลงโดยพัฒนาบทบาทใหม่ของ
ผู้บริหารให้มีความสามารถในการบริหารจัดการ ข้าราชการ ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่
ดี 
  ๖.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
  ๖.๓ ควรที่จะได้มีการน ารูปแบบการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของเทศบาลต าบลใน
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ผู้วิจัยได้ศึกษาไว้ ไปทดลองใช้กับเทศบาลต าบลเพ่ือจะได้ท าความ
เข้าใจลักษณะองค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนาตัวแบบให้มีอ านาจอธิบายและท านายได้ครอบคลุม
ยิ่งขึ้น 
  ๖.๓ จากข้อค้นพบที่ว่า การบริหารของเทศบาลต าบลยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
เนื่องจากมีค่าอิทธิพลทางลบต่อการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของเทศบาลต าบล ดังนั้น จึงควรมี
การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับตัวแบบของกระบวนการบริหารที่เหมาะสมและมีความเป็นไปได้ส าหรับการ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของเทศบาลต าบล และตัวบ่งชี้เกณฑ์การประเมินผลการเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ของเทศบาลต าบลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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๑. ภาษาไทย 
 (๑) หนังสือ: 
นงลักษณ์ วิรัชชัย. โมเดลลิสเรล : สถิติวิเคราะห์ส าหรัการวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร 
 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒. 
วีรวุธ มาฆะศิรานนท์.  วินัย ๕ ประการ พื้นฐานองค์กรการเรียนรู้.  พิมพ์ครั้งที่ ๒.  กรุงเทพฯ : 
 เอ็กซเปอร์เน็ท, ๒๕๔๐. 
สุภมาส อังศุโชติ และคณะ. สถิติวิเคราะห์ส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 
 : เทคนิคการใช้โปรแกรม LISREL.  กรุงเทพมหานคร : มิสชั่นมีเดีย, ๒๕๕๑. 
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(Knowledge Creation and 

Acquisition) 

3. การจดัความรู้ให้เป็นระบบ  
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4. การประมวลและกลัน่กรองความรู้ 
(Knowledge Codification and 
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5. การเขา้ถึงความรู้  
(Knowledge Access) 

6. การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ 
(Knowledge Sharing) 

 

7. การเรียนรู้  
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สุวิมล ว่องวาณิช.การวิจัยประเมินความต้องการจ าเป็น. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์
 มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๘. 
 (๒) วารสาร: 
เบญจพร พึงไชย. “การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในทัศนะของบุคลากร ,” วารสารวิชาการ
 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย.  ๔(๑), ๑๒-๑๘, ๒๕๕๓. 
พรกมล นุ่มหอม. เจริญวิชญ์สมพงษ์ธรรม และภารดี อนันต์นาวี . “การพัฒนาตัวบ่งชี้ความเป็น
 องค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา”. วารสารการบริการ
 การศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา, ๓ (๑), ๓๓-๔๖, ๒๕๕๑. 
พิมพ์มาส รังสรรค์สฤษดิ์. “รูปแบบการพัฒนาความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน
 มัธยมศึกษาขนาดใหญ่สั งกัดส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ น พ้ืนฐาน”. 
 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, ๓ (๒), ๒๕-๒๘, ๒๕๕๒. 
สัญญา เคณาภูมิ. “รูปแบบการเขียนกรอบแนวคิดการวิจัยทางการบริหารจัดการ”. วารสาร
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๗)  
สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์. “การศึกษาคือพลังอ านาจแห่งชาติ,” วารสารการศึกษาไทย, ๗ (มกราคม - 
 เมษายน ๒๕๔๘) 
 (๓) วิทยานิพนธ์/รายงานการวิจัย: 
ดรุณี โกเมนเอก.  “รูปแบบความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงสาเหตุต่อการเป็นองค์กรแห่งการ เรียนรู้ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ ,” วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต .สาขาวิชาการจัดการ
มหาวิทยาลัยคริสเตียน, ๒๕๕๓.  

มาลี สืบกระแส.  “การพัฒนารูปแบบองค์การแห่งการเรียนรู้ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ,” 
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 ประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทเอกชน 
Technical Efficiency in the Operations of Cooperative  

Private Companies 
สุพรรณนิกา  ศรีพูล   

พิบูลย์  ลิมประภัทร   
พิศมัย  จารุจิตติพันธ์ 

บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการด าเนินงานของ
สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทเอกชน ที่จดทะเบียนกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยใช้วิธี  Data 
Envelopment Analysis (DEA) เพ่ือท าให้ทราบถึงประสิทธิภาพการด าเนินงานได้ดียิ่งขึ้น โดยใช้
ข้อมูลจากงบการเงินของสหกรณ์ ได้แก่ งบดุล และงบก าไรขาดทุน ปี ๒๕๕๑–๒๕๕๕ ผลการศึกษา
พบว่า ในปี ๒๕๕๑–๒๕๕๕ มี สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทเอกชนที่มีประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการ
ด าเนินงาน มีจ านวน ๑๐ แห่ง ส่วนที่เหลือเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทเอกชนที่ไม่มีประสิทธิภาพ
เชิงเทคนิคในการด าเนินงาน จ านวน ๕ แห่ง ทั้งนี้การศึกษาครั้งนี้พบว่าสหกรณ์ที่ไม่มีประสิทธิภาพ
เชิงเทคนิคในการด าเนินงาน เกิดจากการมีเงินรับฝากจากสมาชิก ทุนเรือนหุ้น และลูกหนี้เงินกู้ ต่ า
กว่าระดับผลผลิตที่เหมาะสมเมื่อน าผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการด าเนินงาน 
พบว่า สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทเอกชนที่ไม่มีประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการด าเนินงาน จะไม่มี
ความสามารถในการท าก าไร ส่วนสหกรณ์ที่มีประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการด าเนินงาน สหกรณ์
เหล่านั้นส่วนใหญ่จะมีความสามารถในการท าก าไร แนวทางการแก้ปัญหาการด าเนินงานของ
สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทเอกชนที่ไม่มีประสิทธิภาพเชิงเทคนิคควรจะพิจารณาการสร้างรายได้และ
การลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีการใช้ปัจจัยน าเข้าให้ใกล้เคียงกับสหกรณ์ออมทรัพย์
บริษัทเอกชนที่มีประสิทธิภาพเพ่ือน าไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
ค าส าคัญ :  ประสิทธิภาพเชิงเทคนิค, การด าเนินงาน, สหกรณ์ออมทรัพย์ 
 

ABSTRACT  
 In this research, the total technical efficiency for the better knowledge of 
managing the Cooperative enrolled with Cooperative Auditing Department was 
studied by using Data Envelopment Analysis (DEA) Method. Based on Financial 
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statements, i.e., balance sheet and financial statement from 2551-2555 B.E., the 
result showed that there were 5 Cooperatives which had technical efficiency while 
the rest had not. The reason was the earnings, capital stocks and debtors were 
lower than production and could not make profit. The solutions are to gain more of 
the Earnings and Investing which are the best way to succeed like the efficiency 
Cooperatives do. 
Keywords: Technical Efficiency, Operations, Cooperative   
 
 
๑. บทน า 
 ในสภาวะการณ์ปัจจุบัน เกี่ยวกับค่าครองชีพที่สูงขึ้น ท าให้ประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อย
ประสบปัญหาและได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากประชาชนไม่สามารถจะหารายได้ให้เพ่ิมขึ้นและ
เพียงพอกับรายจ่าย และประชาชนก็มักจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ด้วยการกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินทุนหรือ
เงินกู้โดยจะยอมเสียดอกเบี้ยในอัตราที่สูง จึงก่อให้เกิดปัญหาหนี้สินผูกพัน และก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนทั้งในครอบครัวและแก่ตนเอง จึงท าให้ประชาชนร่วมกันแก้ไขปัญหาด้วยการรวมกลุ่มกัน
จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ขึ้นเพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน โดยยึดหลักการช่วยเหลือตนเองและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สภาพความผันผวนทางเศรษฐกิจและสหกรณ์ต้องอยู่ภายใต้สภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศ จึงท าให้สหกรณ์ตะหนักถึงการพัฒนา การบริหารงานซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญ
หรือเป็นหัวใจหลักต่อความส าเร็จของสหกรณ์และเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถของผู้บริหาร
สหกรณ์ให้สามารถด าเนินงานในสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ การด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ใน
ปัจจุบันยังมีสหกรณ์ออมทรัพย์หลายแห่งที่ประสบปัญหาในด้านต่างๆ เช่น ปัญหาด้านการบริหาร
จัดการงานในสหกรณ์ ปัญหาการขาดความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง และ
ปัญหาฝ่ายบริหารหนี้สินจากคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์  การที่สหกรณ์จะ
ประสบผลส าเร็จได้นั้นในส่วนหนึ่งจะต้องขึ้นอยู่กับการบริหารงานจัดการและให้ความร่วมมือจากทุก
คน 
 สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นสถาบันการเงินที่เกิดจากการรวมกลุ่มของบุคคลในหน่วยงาน
เดียวกันเช่นหน่วยงานของรัฐบาล หน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชนที่จัดตั้งเป็น
สหกรณ์ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์สถานะเป็นนิติบุคคล โดยยึดหลักการการช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน๑ สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นสถาบันการเงินที่ส่งเสริมให้บุคคลที่เป็นสมาชิกรู้จักการประหยัด รู้จัก
การออมทรัพย์และสามารถบริการเงินกู้ ให้แก่สมาชิกเพ่ือน าไปใช้จ่ายเมื่อเกิดความจ าเป็น โดยยึด
หลักการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จึงเป็นการร่วมกันแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ

                                           
๑ นุจรินทร์  ตรีมงคล, ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: 

http://www.cad.go.th/cadweb_org/ewt_news.php?nid=23230. [๑๕ กันยายน ๒๕๕๖]. 
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และสังคมอีกทางหนึ่ง การส่งเสริมการออมทรัพย์ เป็นวัตถุประสงค์หลักของสหกรณ์ออมทรัพย์ แบ่ง
ออกเป็น ๒ วิธี คือ การส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์โดยการถือหุ้น สหกรณ์ก าหนดให้สมาชิกส่งช าระ
ค่าหุ้นเป็นประจ าทุกเดือน โดนการหักเงินค่าหุ้น ณ ที่จ่ายเงินเดือนและจ่ายเงินปันผลค่าหุ้นให้แก่
สมาชิกตามอัตราที่พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ก าหนดไว้ เงินปันผลที่ได้รับนี้ไม่ต้องเสีย
ภาษีให้แก่รัฐ และเมื่อสมาชิกลาออกจากสหกรณ์ก็สามารถถอนค่าหุ้นคืนได้ และ การส่งเสริม
สหกรณ์ออมทรัพย์โดยการรับฝากเงิน สหกรณ์มีบริการด้านเงินฝากทั้งประเภทเงินฝากประจ าและ
เงินฝากออมทรัพย์ และให้ผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ยในอัตราเดียวกับธนาคารพาณิชย์ หรือสูงกว่า
ตามฐานะของแต่ละสหกรณ์ การให้เงินกู้แก่สมาชิก สหกรณ์จะน าเงินค่าหุ้นและเงินฝากของสมาชิก
มาหมุนเวียนให้สมาชิกที่มีความจ าเป็นหรือเดือดร้อนกู้ยืม โดยคิดดอกเบี้ยต่ ากว่าเอกชน๒ 
 ในฐานะที่สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นสถาบันการเงินประเภทหนึ่ง เมื่อเศรษฐกิจและการเงิน
ของประเทศมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการของสถาบันการเงิน ต่างๆ 
ย่อมส่งผลกระทบต่อผลการบริหารการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งผล
ให้การบริหารจัดการการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้นั้น สหกรณ์
ต้องมีการวางแนวทางและการก าหนดนโยบายต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นแนวทางในการระดมทุนจาก
ภายในและภายนอก แนวทางการลงทุนให้มีมีประสิทธิภาพและการพัฒนาสหกรณ์ทั้งด้านองค์กร
และบุคลากร จะเห็นได้ว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ต้องประสบกับภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น
เพ่ือให้ผลการบริหารจัดการการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นไปตามนโยบายและแนวทาง
ต่างๆ ที่วางไว้  สหกรณ์ออมทรัพย์จึงมีความจ าเป็นต้องมีการพัฒนาสหกรณ์ในด้านต่างๆ ที่อาจจะ
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เพ่ือให้ผู้บริหารหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง
ตรงสภาพที่เป็นจริงในแต่ละช่วงเวลารวมทั้งเพ่ือให้สมาชิกได้เกิดความไว้วางใจและเชื่อมั่นในการมา
ใช้บริการฝากเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์  อันจะท าให้สามารถใช้ข้อมูลเหล่านั้นเสริมสร้างมาตรการ
การจัดการบริหารสหกรณ์ที่เกิดขึ้นกับสหกรณ์ได้๓ เมื่อเปรียบเทียบสหกรณ์กับรัฐวิสาหกิจ คือ การ
ด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ จะด าเนินการโดยรัฐบาลหรือในนามของรัฐบาลไม่ใช่กิจกรรมของเอกชน 
งานของรัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่จะเก่ียวกับเรื่องสาธารณูปโภค เช่น การรถไฟ การสื่อสารไปรษณีย์โทร
เลข โทรศัพท์ เป็นต้น กิจการเหล่านี้มุ่งในด้านให้สวัสดิการแก่ประชาชน ส่วนสหกรณ์นั้นเป็นของ
สมาชิกด าเนินธุรกิจ เพ่ือต้องการจะช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแก่สมาชิก 
 จากภาพรวมปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ออมทรัพย์ ปี ๒๕๕๖ ร้อยละ ๗๑.๙๗ หรือ ๓ ใน 
๔ มาจากการให้เงินกู้แก่สมาชิก ดังนั้น สหกรณ์ควรติดตามลูกหนี้ให้ช าระหนี้เป็นไปตามสัญญา เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้เกิดหนี้ด้อยคุณภาพอันก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของสหกรณ์ ผลการ

                                           
 ๒กรมส่งเสริมสหกรณ์ , ส านักนายทะเบียนและกฎหมาย , [ออนไลน์], แหล่งที่มา : 
Webhost.cpd.go.th/rlo/saving.html. [๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗]. 
 ๓ก ร ม ส่ ง เ ส ริ ม ส ห ก ร ณ์ ,  ค ว า ม รู้ ทั่ ว ไ ป เ กี่ ย ว กั บ ส ห ก ร ณ์ , [อ อ น ไ ล น์ ], แ ห ล่ ง ที่ ม า : 
http://www.cpd.go.th/cpd_Allabout.html. [๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗]. 
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ด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ ปี ๒๕๕๖ ส่วนใหญ่ประสบผลส าเร็จมีผลก าไร จ านวน ๑,๒๙๙ 
สหกรณ์ คิดเป็น ๙๗.๓๘ ของจ านวนสหกรณ์ที่รวบรวมได้ (๑,๓๓๔ สหกรณ์) ผลประกอบการ
สหกรณ์ออมทรัพย์  ปี ๒๕๕๖ มีรายได้รวม ๙๖,๕๑๐.๐๖ ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวม ๔๒,๖๑๑.๓๓ 
ล้านบาท ก่อให้เกิดผลก าไรสุทธิ ๕๓,๘๙๘.๗๓ ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๕๕ เป็นจ านวนเงิน 
๖,๑๓๙.๐๙ ล้านบาท หรือ ๑๒.๘๕%๔ จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่าสหกรณ์ออมทรัพย์
ในประเทศไทย มีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน ในด้านประสิทธิภาพในการบริหารงานในภาพรวมสหกรณ์ออม
ทรัพย์มีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ลดลง อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุนและอัตราก าไรสุทธิไม่
คงที่เนื่องจากมีอัตราค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเพ่ิมสูงขึ้น ดังนั้น จึงท าให้ผู้วิจัยอยากทราบว่าการ
ด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทเอกชนในช่วงปีที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๕๑–พ.ศ.๒๕๕๕)  
มีประสิทธิภาพหรือไม่ ระดับใดเมื่อเทียบเคียงจากการวัดประสิทธิภาพการด าเนินงานของสหกรณ์แต่
ละแห่งและมีความแตกต่างกันหรือไม่เพียงใด เพ่ือน าไปสู่แนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ดังนั้น จึงมีการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทเอกชนไทยด้วยวิธี  DEA (Data Envelopment Analysis)  
ซึ่งผลการศึกษาน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานและบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์
บริษัทเอกชน 
 
๒. วัตถุประสงค ์

เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทเอกชน 
 

๓. ขอบเขตการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทเอกชนที่จดทะเบียนกับกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ สหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจ ซึ่งจดทะเบียนกับ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มีข้อมูลทางการเงินครบถ้วนทั้ง ๕ ปี คือ ปี พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๕ ปิดงบ
ประจ าปี ณ ๓๑ ธันวาคม ของทุกปี จ านวน  ๑๐   สหกรณ์  เป็นกลุ่มตัวอย่างจากประชากรที่ให้
ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทเอกชน โดยใช้
แบบบันทึก ประกอบไปด้วยตัวอย่างสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทเอกชน ๑๐ สหกรณ์ วิธีการเลือก

                                           
๔ นุจรินทร์  ตรีมงคล, ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : 

http://www.cad.go.th/cadweb_org/ewt_news.php?nid=23230. [๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗]. 
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ตัวอย่างกระท าโดยเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) กลุ่มตัวอย่างนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ  
     ตัวแปรปัจจัยการผลิต (Input) 

X1 = เงินรับฝากออมทรัพย์จากสมาชิก 
X2 = ทุนเรือนหุ้น 
X3 = เงินให้กู ้
ตัวแปรปัจจัยผลผลิต (Output) 
Y1 = ก าไรสุทธิ 

 
๔. วิธีด าเนินการวิจัย 

ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นข้อมูลจากรายงานการเงิน ในส่วนที่เป็นงบการเงินซึ่ง
ประกอบด้วย งบดุล งบก าไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และรายงานประจ าปี ของสหกรณ์ออมทรัพย์
บริษัทเอกชน ตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๕ ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์เป็นข้อมูลรายปี และปิดงบ
ประจ าปี ๓๑ ธันวาคม ของทุกปี โดยอาศัยกรอบแนวคิดการวิจัยครั้งนี้ โดยอาศัยแนวคิด ทฤษฏี 
เกี่ยวกับ ประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทเอกชน โดยมีตัว
แปรที่ศึกษาประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจ ปัจจัย
น าเข้า (Input) เงินรับฝากออมทรัพย์จากสมาชิก ทุนเรือนหุ้น  เงินให้กู้  ผลผลิต (Output)  ก าไร
สุทธิ 

การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัยครั้งนี้ 

ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูล แบบบันทึก เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลปัจจัยน าเข้า 
(Input) ประกอบด้วย เงินรับฝากจากสมาชิก  ทุนเรือนหุ้น ลูกหนี้ และผลผลิต (Output) 
ประกอบด้วย ก าไรสุทธิ เพ่ือน ามาวิเคราะห์ประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการด าเนินงานของสหกรณ์
ออมทรัพย์ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีขั้นตอน
และวิธีการดังต่อไปนี้ 

๑. ขออนุญาตหน่วยงานที่เก็บข้อมูล คือ ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรม
ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เป็นต้นแบบใน
การศึกษา  โดยท าหนังสือจากคณะรัฐศาสตร์ เพ่ือขอเก็บข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย 

๒.  บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปรที่ศึกษาให้ครอบคลุมกับกรอบแนวคิด โดยแยกแหล่งข้อมูล  
๓. บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงินของตัวอย่าง คือ ผลผลิตและปัจจัยการผลิตลงใน

แบบฟอร์มที่จัดเตรียมไว้ 
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การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล มีข้ันตอนดังนี ้
๑. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จัดท าข้อมูล และประมวลผลข้อมูล เพ่ือให้พร้อมและ

ให้เหมาะสมที่จะน าไปวิเคราะห์ 
 ๒ . การวิ เคราะห์ประสิทธิภาพเชิงเทคนิคการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์

บริษัทเอกชน โดยอาศัยแนวคิด DEA  สร้างตัวแปรปัจจัยน าเข้าและผลผลิตที่เหมาะสม๕ ในการ
ประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงาน และประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานของสหกรณ์ออม
ทรัพย์ ๕ ปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕ การวิเคราะห์ประสิทธิภาพเชิงเทคนิคการด าเนินงานของ
สหกรณ์ออมทรัพย์กระท าโดยใช้โปรแกรม DEAP (Data Envelopment Analysis) version 2.1๖ 
โดยใช้แบบจ าลอง  Input Oriented Model ภายใต้กรอบแนวคิดก าหนดให้หน่วยตัดสินใจ DMU 
มีทั้งหมด ๑๐ หน่วย คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ตัวอย่าง ๑๐ แห่ง เป็นเวลา ๕ ปี ตั้งแต่                       
ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕ ประกอบด้วยตัวแปรต่าง ๆ ดังนี้ 

ตัวแปรปัจจัยการผลิต (Input) 
X1 = เงินรับฝากออมทรัพย์จากสมาชิก 
X2 = ทุนเรือนหุ้น 
X3 = เงินให้กู้ 
ตัวแปรปัจจัยผลผลิต (Output) 
Y1 = ก าไรสุทธิ 

 วิธีการค านวณค่าคะแนนประสิทธิภาพทางด้านปัจจัยการผลิต ( INPUT–ORIENTED 
MEASURE)  เพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการวัดประสิทธิภาพของหน่วยผลิตทางด้านปัจจัย
การผลิต (Input–Oriented Measure) ภายใต้กรอบแนวคิดของ Farrell๗ สามารถพิจารณาได้จาก
กรณีที่ง่ายที่สุดดังต่อไปนี้ ก าหนดให้หน่วยผลิตท าการผลิตสินค้า y โดยใช้ปัจจัยการผลิตเพียง ๒ 
ประเภท (x1, x2) และหน่วยผลิตท าการผลิตสินค้าภายใต้สมมุติแบบ VRS (Variable Returns to 
Scale: VRS)  

 แบบจ าลองภายใต้สมมุติ VRS (Variable Returns to Scale: VRS) 

                                           
๕ วินัย พุทธกูล, “เทคนิคการวัดประสิทธิภาพขององค์การโดยวิธี Data Envelopment  Analysis”, 

วารสารเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ ๒ (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๓๘)::
๑๑๓ – ๑๒๐. 

๖ อัครพงศ์ อ้ันทอง, คู่มือการใช้โปรแกรม DEAP 2.1 ส าหรับการวิเคราะห์ประสิทธิภาพด้วยวิธีการ 
Data Envelopment Analysis, (สถาบันวิจัยสังคม: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๗), หน้า ๑-๒๔. 

๗ M.J. Farrell, “The Measurement of Productive Efficiency”, Journal of the Royal 
Statistical Society Series A, (1957), No.3:253-281. 
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การวัดประสิทธิภาพทางเทคนิคภายใต้ข้อสมมุติแบบ VRS นั้น เป็นการวัดประสิทธิภาพใน

กรณีที่มีการแข่งขันที่ไม่สมบูรณ์ซึ่งเป็นสาเหตุที่ท าให้หน่วยธุรกิจหนึ่งไม่ได้ด าเนินการผลิตอยู่ใน
ระดับที่เหมาะสม ในขณะที่การวัดประสิทธิภาพทางเทคนิคภายใต้ข้อสมมุติแบบ CRS นั้นจะต้องมี
ข้อจ ากัดที่ว่าหน่วยผลิตทุกหน่วยจะต้องมีการด าเนินการผลิต  ณ ระดับที่เหมาะสม (Optimal 
Scale) ดังนั้นประสิทธิภาพทางเทคนิคภายใต้ข้อสมมุติ constant retune to Scale 
(TECRS)ประกอบไปด้วย Scale Efficiency (SE) และ pure technical efficiency (TEVRS) ซึ่งถ้า
หากหน่วยผลิตบางหน่วยไม่ได้ด าเนินการผลิต ณ ระดับท่ีเหมาะสม ค่า TECRS และ TEVRS จะมีค่า
ไม่เท่ากัน และ TECRS TEVRS จะได้ scale efficiency (SE) ซึ่งสามารถอธิบายได้ด้วยรูปที่ ๑ เมื่อ
สมมุติให้หน่วยผลิตมีการใช้ปัจจัยการผลิต ๑ ชนิด ให้ได้ผลผลิต ๑ ชนิด ดังนั้น 

TECRS = APC    AP 
TEVRS = APV    AP 
SE = APC      APV          ซึ่งก็คือ        TECRS        TEVRS 
โดยค่าของ TECRS , TEVRS และ SE มีค่าตั้งแต่ ๐ ถึง ๑ จากสมการทั้งสามแสดงว่า                

TECRS = TEVRS × SE ดังนั้น ประสิทธิภาพทางเทคนิคภายใต้ข้อสมมุติ constant retune to scale 
(TECRS) จะประกอบ ด้วย Pure Technical Efficiency (TEVRS) และ Scale Efficiency (SE) 

รูปที่ ๑ แสดงวิธีการค านวณเพ่ือหาค่า Scale Efficiency (SE) 

 
 ที่มา : Coelli; Rao and Battese (1997)๘ 
                                           

๘T: Rao Coelli, D.S.Prasada and George E, Battese, An Introduction to Efficiency and 
Productivity Analysis, (Boston : Kluwer Academic Publishers, 1997), p. 35. 
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นอกจากนี้ในแบบจ าลอง VRS ที่น าเสนอข้างต้น เป็นแบบจ าลองที่สามารถบอกได้ว่าหน่วย
ผลิตนั้นมีผลได้ต่อขนาดเพ่ิมขึ้น (Increasing Returns Scale : Irs) หรือมีผลได้ต่อขนาดลดลง 
(Decreasing Returns Scale : Drs) เนื่องจากในแบบจ าลองดังกล่าวได้ใช้ข้อจ ากัด N1/ λ ≤1 
ดังนั้นจึงสามารถหาค่าประสิทธิภาพได้ในช่วง Non - Increasing Returns to Scale (NIRS.) ได้ 
ดังนั้น ถ้า TENIRS = TEVRS หรือ TENIRS ≠ TECRS แสดงว่าเป็น decreasing returns to scale (drs.) 

  TENIRS ≠ TEVRS หรือ TENIRS = TECRS แสดงว่าเป็น increasing returns to scale (irs.) 
 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพเชิง

เทคนิคในการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ คือ 
โปรแกรม DEAP (Data Envelopment Analysis) version ๒.๑ ในการค านวณค่าประสิทธิภาพ
ด้วยวิธี DEA 
 
๕. ผลการวิจัย 

ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการด าเนินงานของสหกรณ์ออม
ทรัพย์บริษัทเอกชน ที่จดทะเบียนกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ วิธีการศึกษาเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพเชิงเทคนิค โดยวิธีการ DEA (Data Envelopment Analysis) version 
๒.๑ โดยใช้หลักการและทฤษฏีของแบบจ าลองเชิงเส้น (Linear Program) เป็นพ้ืนฐานในการ
ก าหนดค่าประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการด าเนินงานของสหกรณ์ และค่าประสิทธิภาพเชิงเทคนิคที่
ได้จากการประเมินก็สามารถน ามาใช้ในการเปรียบเทียบระหว่างสหกรณ์ได้ เพ่ือใช้ประกอบการ
พิจารณาถึงระดับความสามารถในการด าเนินงานของสหกรณ์ ผลการวิเคราะห์ภาพรวมประเภท
สหกรณบ์ริษัทเอกชน ปรากฏในตาราง ๑ พบว่าในปี ๒๕๕๑-๒๕๕๕ ค่าประสิทธิภาพเชิงเทคนิคใน
การด าเนินงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๐.๘๔๑ โดยสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทเอกชนที่มีประสิทธิภาพเชิง
เทคนิค จ านวน ๕ สหกรณ์ ส่วนสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจที่ไม่มีประสิทธิภาพเชิงเทคนิค 
จ านวน ๕ และพบว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ไม่มีประสิทธิภาพเชิงเทคนิคนั้น ด าเนินการผลิต ณ จุดที่
ไม่เหมาะสม เนื่องจาก ค่า TECRS และ TEVRS ที่ค านวณได้มีค่าต่างกันและทั้ง ๕ หน่วยการผลิตที่ไม่มี
ประสิทธิภาพมีลักษณะผลตอบแทนการผลิตแบบ increasing return to scale จากการพิจารณา
ค่าประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการด าเนินงานของปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕ สามารถแสดงได้ดังตาราง ๑ 
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ตาราง ๑ แสดงประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทเอกชน  
ปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕ แยกแต่ละสหกรณ์ 

ล าดับ ชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ ค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพ 
เชิงเทคนิค ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๕ 

๑ สอ.โรงเรียนเอกชน จ ากัด ๑.๐๐๐ 
๒ สอ.ครูผู้บริหารโรงเรียนราษฎร์ จ ากัด ๑.๐๐๐ 
๓ สอ.พนักงานกู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ ากัด ๐.๙๓๒ irs 
๔ สอ.กลุ่มสยามสตีล จ ากัด ๑.๐๐๐ 
๕ สอ.พนักงานองค์การสะพานปลา จ ากัด ๐.๘๗๙ irs 
๖ สอ.พนักงานบ.พัตราภรณ์ ไทยการย้อม จ ากัด ๐.๔๒๖ irs 
๗ สอ.ชาวพฤหัสบดี จ ากัด ๐.๘๓๔ irs 
๘ สอ.พนักงาน ธนชาต จ ากัด ๑.๐๐๐ 
๙ สอ.พนักงานโอสถสภา จ ากัด ๑.๐๐๐ 

๑๐ สอ.กว้างไพศาล จ ากัด ๐.๓๑๙ irs 
ค่าเฉลี่ยรวม ๐.๘๔๑ 

 
 
๖. อภิปรายผล 
 หลังจากท าการศึกษาตามกระบวนการที่ตั้งไว้แล้วข้างต้น ท าให้ได้ผลการศึกษา โดยสรุปผล
การประเมินประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการด าเนินงาน โดยวิธี  DEA Data Envelopment 
Analysis จากผลการศึกษาภาพรวมของประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการด าเนินงานของสหกรณ์ออม
บริษัทเอกชนที่จดทะเบียนกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นั้น พบว่าในปี  ๒๕๕๑-๒๕๕๕ ค่า
ประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการด าเนินงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๐.๘๔๑ โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มี
ประสิทธิภาพเชิงเทคนิค จ านวน ๕ สหกรณ์ ส่วนสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ไม่มีประสิทธิภาพเชิงเทคนิค 
จ านวน ๕ สหกรณ์ และพบว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ไม่มีประสิทธิภาพเชิงเทคนิคนั้น ไม่ได้อยู่ในระดับ
ที่ไม่มีประสิทธิภาพเชิงเทคนิคที่รุนแรง  เนื่องจากค่าประสิทธิภาพเชิงเทคนิคที่ได้ถึงจะน้อยกว่า ๑ 
แต่ก็เป็นค่าที่เข้าใกล้ ๑ มาก สาเหตุที่ท า ให้สหกรณ์บางสหกรณ์ที่น า มาศึกษาไม่มีประสิทธิภาพเชิง
เทคนิคในการด าเนินงาน หรือ มีค่าประสิทธิภาพเชิงเทคนิค ไม่เท่ากับหนึ่งนั้น เนื่องมาจาก การใช้ 
Input (เงินรับฝากจากสมาชิก ทุนเรือนหุ้น ลูกหนี้) มากเกินไป นอกจากนี้ หน่วยผลิตทั้ง ๕ หน่วยที่
ไม่มีประสิทธิภาพนั้น ด าเนินการผลิต ณ ระดับที่ไม่เหมาะสม คือ ไม่ได้อยู่บนเส้น Production 
frontier (ระดับผลผลิตที่เหมาะสม) โดยมีเงินรับฝากจากสมาชิก ทุนเรือนหุ้น ลูกหนี้ ต่ ากว่าระดับ
ผลผลิตที่เหมาะสม จากผลการศึกษาประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการด าเนินงานของสหกรณ์ออม
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ทรัพย์จดทะเบียนกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ท าให้ทราบว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพเชิง
เทคนิคในการด าเนินงานอยู่ในค่าเฉลี่ยต่ า สหกรณ์มักจะไม่มีความสามารถในการท าก าไร  โดย
สหกรณ์ออมทรัพย์ดังกล่าว ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายสูงสุดในการจัดสรรทรัพยากร ตามที่ ๙ 
กล่าวถึงประสิทธิภาพเชิงเทคนิคและทางเศรษฐกิจ (Technical and Economic Efficiency) ว่า 
การผลิตที่ถือว่าดีที่สุดก็คือ วิธีที่มีประสิทธิภาพทางเทคนิค (Technical Efficiency) มากที่สุด และ
เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Efficiency) สูงสุดด้วย วิธีการผลิตที่มี
ประสิทธิภาพทางเทคนิคมากที่สุด หมายถึง วิธีการใช้ปัจจัยการผลิตน้อยที่สุด และนอกจากนี้ยัง
ทราบอีกว่า สหกรณ์ที่มีผลก าไร นั้น ก็สามารถเกิดความไม่มีประสิทธิภาพเชิงเทคนิค ในการ
ด าเนินงานได้เช่นกัน เพราะเกิดจากการผลิตผลผลิตหรือสร้างรายได้ในระดับที่ไม่เหมาะสม ตามการ
วัดประสิทธิภาพเชิงเทคนิค คือ ไม่สามารถผลิตผลผลิตได้บนเส้น Production Frontier เมื่อเทียบ
กับบริษัทอ่ืนที่มีผลผลิต และปัจจัยการผลิตใกล้เคียงกัน ดังนั้น นอกจากสหกรณ์จะค านึงถึงการ
แสวงหาก าไรแล้ว สหกรณ์จึงควรที่จะค านึงถึงการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ เพ่ือ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และสหกรณ์ที่ไม่มีประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการ
ด าเนินงาน น้ันจะต้องมีการปรับปรุง การใช้ปัจจัยการผลิตและสร้างผลผลิต โดยใช้แบบอย่างของ
สหกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพเชิงเทคนิคเป็นแนวทางในการปรับปรุง เพ่ือก่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพ 
อย่างไรก็ตามในการศึกษาครั้งนี้ เมื่อเปรียบกับการศึกษาของ อริศรา ชีวาณิชย์๑๐ ซึ่งพบว่า
การศึกษาในครั้งนี้จะแตกต่างจากของอริศรา  ชีวาณิชย์ เนื่องจากครั้งนี้ใช้แนวทางการวัด
ประสิทธิภาพของหน่วยผลิตทางด้านปัจจัยการผลิต ( Input–Oriented Measure) ซึ่งงานวิจัยของ
อริศรา  ชีวาณิชย์ ใช้แนวทาง (Output–Oriented Measure)  พบว่าสหกรณ์ที่มีประสิทธิภาพเชิง
เทคนิคในการด าเนินงาน น้อยกว่าครั้งที่ อริศรา  ชีวาณิชย์ ศึกษา โดยในการศึกษาครั้งนี้ มีบริษัทที่
มีประสิทธิภาพเชิงเทคนิค จ านวน ๕ สหกรณ์ จาก ๑๐ สหกรณ์คิดเป็นร้อยละ ๕๐ น้อยกว่า
การศึกษาของ อริศรา  ชีวาณิชย์ ที่มีสหกรณ์ที่มีประสิทธิภาพเชิงเทคนิค เพียง ๑๒ สหกรณ์ จาก 
๒๐ สหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ซึ่งท าให้เราทราบว่าสหกรณ์ออมทรัพย์จะเริ่มเข้าสู่สภาวะถดถอย
ทางเศรษฐกิจ และท าให้สหกรณ์หาแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ 
ในเรื่องของการรับฝากเงินจากสมาชิก การเพ่ิมหุ้นของสมาชิกและการปล่อยเงินกู้ให้กับสมาชิกเพ่ือ
น าไปบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 

                                           
๙ ปัจจัย บุญนาค และสมคิดแก้วสนธิ, จุลเศรษฐศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

๒๕๓๕), หน้า ๑๒๖. 
๑๐อริศรา  ชีวาณิชย์ , “ประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการด าเนินงานของสหกรณ์ร้านค้าในเขต

กรุงเทพมหานคร”, สารนิพนธ์ ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์การจัดการ), (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ, 
๒๕๕๐. 
 



53วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
 

๗. กิตติกรรมประกาศ 
 ผู้วิจัยขอขอบคุณส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   และสหกรณ์ออมทรัพย์ทั้ง ๒๔ สหกรณ์ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการ
ให้ข้อมูลในการวิจัยเป็นอย่างดี 
 
๘. ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิเคราะห์และการอภิปรายผลเกี่ยวกับประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการด าเนินงาน 
ของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจสามารถน ามาเสนอแนะได้ดังนี้ 

๑. ผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์แก่สมาชิกและผู้ที่สนใจจะเป็นสมาชิกสหกรณ์ น าไป
ประกอบกับการลงทุนและซื้อหุ้นของสหกรณ์ และสามารถใช้เป็นข้อมูลดูว่าสหกรณ์ที่เราเป็นสมาชิก
จะมีความเสี่ยงในการจัดการบริหารการเงินของสหกรณ์ 

๒. ผลการวิจัยที่ได้จะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับสหกรณ์ออม
ทรัพย์ ซึ่งสามารถน าผลการศึกษาไปใช้ในพัฒนา และวางแผนให้สหกรณ์แต่ละแห่งมีมาตรฐานและ
ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

ข้อเสนอแนะครั้งต่อไป 
๑. ควรศึกษาประสิทธิภาพในการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจโดยวิธีการ

เชิงคุณภาพ เช่น วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) หรือการสัมภาษณ์ลึก (Depth interview)  
๒. ควรมีการศึกษาประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืนๆ 

เพ่ือเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย 
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รูปแบบการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหลักพุทธธรรม 
The Child Center Management Model Based  

on Buddhist Principles 
สุรเสกข์ ผลบุญ 

พระครูสังวรสุตกิจ 
บุษกร วัฒนบุตร 

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑) ศึกษาวิเคราะห์สภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคในการ

จัดรูปแบบการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒) ศึกษาการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการ
บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ ๓) น าเสนอรูปแบบการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตามหลักพุทธธรรม ระเบียบวิธีวิจัยเป็นการวิจัยเชิงผสานวิธี ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการ
วิจัยเชิงคุณภาพการวิจัยเชิงปริมาณเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ๓๔๗ คน สุ่มตัวอย่างแบบง่ายจาก
ประชากร ๒,๖๓๓ คน โดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ เครื่องมือเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิจัยเชิง
คุณภาพมี  ๒ ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ ๑ เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน ๒๐ รูป/คน เลือก
แบบเจาะจงจากผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก เก็บข้อมูลด้วย
การสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว ขั้นตอนที่ ๒ เก็บข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรง จ านวน      
๒๑ รูป/คน ในกระบวนการเทคนิคเดลฟาย จ านวน ๓ รอบ ใช้การวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้ค่ามัธย-
ฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ โดยพิจารณาคัดเลือกข้อที่มีค่ามัธยฐานตั้งแต่ ๓.๕๐ ขึ้นไป และ 
มีค่าพิสัยระหว่าง  ควอไทล์ ๑.๕๐ ลงมา วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา 

ผลการวิจัยพบว่า 
๑) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และความ

ร่วมมือสนับสนุนจากประชาชนในการจัดรูปแบบการบริหารจัดการ ประกอบด้วย การวางแผน   
การจัดกิจกรรมประจ าวัน การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การส่งเสริมความเป็นกัลยาณมิ ตร     
และการบริหารทรัพยากร โดยมีเป้าหมายตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการ
ประกันคุณภาพตามแผนพัฒนาการศึกษา ซึ่งมีปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก คือ งบประมาณไม่เพียงพอ โดยปัญหาอุปสรรคดังกล่าวจะได้รับการสนับสนุน การแก้ไขจาก

                                                
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย  

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และความร่วมมือสนับสนุนจากประชาชนเพ่ือจัดรูปแบบการบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ขับเคลื่อนไปยังเป้าหมายที่วางไว้ 

๒) แนวคิด ทฤษฎีและหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหลักพุทธ
ธรรม ประกอบด้วย แนวคิด ทฤษฎีการวางแผน การจัดการองค์การและบุคลากร ความเป็นผู้น า 
หลักการประเมินผล สามารถน ามาบูรณาการกับหลักไตรสิกขา ที่ประกอบด้วย หลักศีล หลักสมาธิ 
และหลักปัญญา น ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในด้านกายภาพ        
ด้านกิจกรรมพ้ืนฐานชีวิต ด้านการเรียนการสอน ด้านบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ และด้านการ
จัดการ จะเกิดการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีพฤติกรรมที่ดี จิตใจที่ดีงาม และปัญญา 
ความรู้ ความเข้าใจ อย่างมีเหตุผลตามหลักพุทธธรรม 

๓) ผู้เชี่ยวชาญเดลฟายมีความเห็นต่อรูปแบบการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาม
หลักพุทธธรรมว่า ควรยกระดับคุณภาพการวางแผนแบบมีส่วนร่วมให้สอดคล้องกับสภาพความเป็น
จริง สามารถรับรู้ สัมผัส ปฏิบัติจริง ครอบคลุมกับพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม   
และสติปัญญา รวมทั้งควรเพิ่มสมรรถนะการจัดการองค์การและบุคลากรด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยให้
มีประสิทธิภาพ  สร้างความเชื่อมั่น ความศรัทธา แรงจูงใจในการมีส่วนร่วมด้วยเทคนิควิธีที่ทันสมัย
อย่างเป็นระบบ และพัฒนาระบบการประเมินผลให้มีประสิทธิภาพอย่างสมดุล มั่นคง ยั่งยืน และ
แก้ปัญหาได้จริงตามหลักพุทธธรรม 
ค าส าคัญ : การบริหารจัดการ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, หลักพุทธธรรม 
 

ABSTRACT 
 The Objectives of this research were to: 1. Analytically study the general 
context and problems of the child development center management, 2. Study the 
Buddhadhamma Integration for the child development center management and  
3. Propose a model for child development center management according to 
Buddhadhamma principles. 

Methodology was mixed methods between the qualitative and qualitative 
researches. The quantitative research collected data with questionnaires from 347 
samples, derived from 2,633 populations using Taro Yamane’s formula, analyzed 
data with the descriptive statistics; frequency, percentile, mean and standard 
deviation. The qualitative research collected data by two steps; step one, from 20 
key informants, purposefully selected from experts. The tool used to collect data 
was the structured in-depth-interview scripts collecting data by face to face 
interviewing. Step two, data were collected  by Delphi technique with 3 round data 
collection, selecting questions with quartile ranges from 3.50 and inter-quartile 
range lower than 1.50  and data were analyzed  by descriptive interpretation. 
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The findings were as follows:  
1) The Child Development Center got support from local administrative 

organizations and general public in management process, consisting of planning, 
daily activities, learning experiences enhancing, good friendship activities and 
personnel management to meet standard of the Child Development Centers and 
evaluation in line with educational development plan.  The general context and 
problems the Child development center were that the budget supported from 
local administrative organizations and local people was not sufficient. But such 
problems were solved by the support from local administrative organizations and 
general public in order to manage the Child Development Center to meet the set 
target.  

2) Concepts, theories and Buddhadhamma principles to manage the center 
were concepts, theories, planning, organizing  staffing, leadership and evaluation 
which could be integrated with Tisikkha: Sila, precept, Samadhi, concentration and 
Panna wisdom to integrate with the management of the Child Development Center 
in the areas of physical structure, life experience activities, learning-teaching, 
atmosphere, relations and management By this way the Child Development Center 
would be the center for good behavior, good mind, wisdom, knowledge, 
understanding and reasons according to the Buddhadhamma principles. 

3) Delphi experts indicated that the management of the Child Development 
Centers should update the quality of participatory planning  management should 
be practical and measurable, covering the physical, emotion, mental, social and 
wisdom. It should up-grade the capacities of organizations as well as that of 
personnel with new technology creating confidence, systematic motivation and 
participation with new, modern and efficiency  proposed model for the child center 
according to Buddhadhamma was to up-grade the quality of participatory planning 
that was practical and manageable in reality, consisting of physical, emotional, 
mental social and intellectual development, including effective organizational and 
personnel management with new technology, development of the effective, 
balanced, stable, sustainable and could actually solve the problems according to 
Budhadhamma principle. 
Keywords : Management, The child center, Buddhist principles 
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๑. บทน า  
การบริหารจัดการเป็นทฤษฎีที่มุ่ งองค์การโดยส่วนรวมตลอดจนวิธีการปรับปรุง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล๑ หลักส าคัญของแนวคิดนี้มี ๒ ประเด็น คือ มุ่งประสิทธิภาพ 
(Efficiency) หมายถึง ความสามารถในการผลิตผลลัพธ์ที่ต้องการด้วยการใช้ต้นทุนส าหรับ
ทรัพยากรต่ าสุด และมุ่งประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ความสามารถขององค์การในการ
สร้างให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ จะประกอบไปด้วย การบริหารจัดการแบบ
วิทยาศาสตร์๒ (Scientific Management) เป็นทัศนะการจัดการซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ความรู้ (ศาสตร์) โดยใช้หลักเหตุผลทางวิทยาศาสตร์เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพในการท างานของ
บุคลากร ความเชี่ยวชาญ ในการท างานและการผลิตจ านวนมาก ซึ่งประกอบด้วย กฎของการ
เคลื่อนไหวและเครื่องมือการท างานที่มีมาตรฐาน การคัดเลือกและการฝึกอบรมแรงงานอย่าง
ระมัดระวัง และการให้การสนับสนุนการบังคับบัญชาแรงงานที่เหมาะสม การบริหารจัดการแบบ
วิทยาศาสตร์ถือว่าเป็นการบริหารจัดการแบบดั้งเดิม (Classical Management) ส่วนแนวคิดการ
บริหารจัดการแบบระบบราชการ (Bureaucracy) เป็นรูปแบบองค์การที่ใช้หลักเหตุผล (Logic) และ
ประสิทธิภาพ (Efficient) โดยยึดอ านาจหน้าที่ตามกฎระเบียบ (Order) ตรรกวิทยา (เหตุผล) และ
อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย (Legitimate Authority) หรือเป็นรูปแบบองค์การในอุดมคติ ส าหรับ
แนวคิดการบริหารจัดการเชิงพฤติกรรมศาสตร์๓ (Behavioral Management Approach) เป็น
ทัศนะการบริหารที่มุ่งท่ีการเพ่ิมความส าเร็จในองค์การโดยมุ่งที่บุคคลภายในองค์การหรือเป็นทัศนะ
ความเป็นผู้น า ซึ่งระบุถึงสิ่งดีที่ผู้น าควรท าและสิ่งที่ผู้น าควรเลี่ยง๔ หรือเป็นแนวคิดด้านการบริหาร
จัดการ ซึ่งมุ่งที่ลักษณะและผลกระทบของแต่ละบุคคลและพฤติกรรมกลุ่มในองค์การ  

การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหลักพุทธธรรมเป็นการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นศูนย์ในการบ่มเพาะคนให้เติบโตเป็นคนดีของสังคม โดยมีเป้าหมาย
ในการเป็นแม่แบบที่ดีจากสังคมภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือน าไปเป็นตัวอย่างที่ดีส าหรับการ
ด าเนินชีวิต และในการท าความดีนั้น สิ่งส าคัญที่สุดที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชาติบ้านเมือง       
ซึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะต้องเป็นกิจกรรมที่น าหลักธรรมมาใช้ในระบบการ
จัดการโดยรวมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งเป็นการบริหารจัดการเป็นระบบวิถีชีวิตในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก โดยน าไปสู่จุดเน้นของการพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถกิน อยู่ ดู ฟัง เป็น เพ่ือเป็นการเพ่ิมคนดี
ให้กับสังคมในการร่วมกันพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าด ารงสืบไปด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต ความรับผิดชอบ และความมีจิตอาสา 
                                                

๑Certo, Samuetl C, Modern Management, (8th ed), (New Jersey : Prentice-Hill, 2008),    
p. 550. 

๒Schemerhorn, John R. Jr., Management, (5th ed), USA : John Wiley & Sons, 2009, p. 8. 
๓Certo, Samuetl C, Modern Management, p. 551. 
๔Bateman. Thomas S. & Scott A. Snell, Management : Building Competitive 

Advantage, (4thed), (Boston : Lrwin McGraw-Hill, 2007), p. 1. 
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จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องพบว่ายังไม่มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการ
บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหลักพุทธธรรม ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษารูปแบบการ
บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหลักพุทธธรรม เพ่ือจะได้ทราบรูปแบบการบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตามหลักพุทธธรรมแล้วสามารถก าหนดให้เป็นศูนย์บ่มเพาะคนดีทั้งมวลที่แตกต่างไป
จากรูปแบบการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยทั่วไป และน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหาร
จัดการกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีมีคุณภาพ โดยเห็นว่าปัญหาที่เกิดจากเด็กและ
เยาวชนเป็นปัญหาสังคมที่จ าเป็นต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพราะก าลังลุกลามและก าลังท าลาย
ประเทศชาติอย่างรุนแรงในขณะนี้ สาเหตุเนื่องจากผู้บริหารสถาบันต่างๆ ในสังคมยังขาดความ
รับผิดชอบในการป้องกันและยับยั้งปัญหาเหล่านั้น การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหลัก
พุทธธรรมจะเป็นทั้งต้นแบบของการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นแหล่งบ่มเพาะความรู้ 
สร้างพัฒนาการตามวัย และแหล่งบ่มเพาะคุณธรรมและจริยธรรมให้กับเด็กตั้งแต่ช่วงอายุ ๒-๕ ขวบ 
ซึ่งเป็นช่วงวัยที่สนใจกระท าตาม เลียนแบบและเรียนรู้บริบทต่างๆ ของสังคมใกล้ตัวได้ดี การสร้าง
ให้เขาเป็นคนดี เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมและจริยธรรม นั่นก็คือ ผลลัพธ์ที่เกิด
จากการบริหารจัดการที่ยึดถือความส าคัญของหลักพุทธธรรมมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการที่
ดี เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยั่งยืน มีคุณค่าต่อประเทศชาติตลอดไป ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา ค้นคว้า วิจัย เรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตามหลักพุทธธรรม 
 
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

๑. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์สภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคในการจัดรูปแบบการบริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๒. เพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
๓. เพ่ือน าเสนอรูปแบบการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหลักพุทธธรรม 
 

๓. ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตเชิงเนื้อหา 
การวิจัยครั ้งนี ้ได้มุ ่งศึกษาเฉพาะรูปแบบการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาม       

หลักพุทธธรรมผู้วิจัยได้ก าหนดเนื้อหาของการวิจัย ประกอบด้วย  
๑) การศึกษาเอกสาร 

(๑) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
(๒) แนวคิดการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(๓) แนวคิดการบริหารจัดการตามแนวพุทธธรรม 
(๔) ข้อมูลพื้นฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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(๕) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ๒) การศึกษาเชิงคุณภาพ 
  (๑) ศึกษาสภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคในการจัดรูปแบบการบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบด้วย ด้านกายภาพ ด้านกิจกรรมพ้ืนฐานชีวิต ด้านการเรียนการสอน       
ด้านบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ และด้านการจัดการ 
  (๒) ศึกษาการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

(๓) ศึกษาการน าเสนอรูปแบบการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหลัก    
พุทธธรรม 

๓) การศึกษาเชิงปริมาณ 
 ผู้วิจัยมุ่งศึกษาสภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคในการจัดรูปแบบการบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบด้วย๕ ด้านกายภาพ ด้านกิจกรรมพ้ืนฐานชีวิต ด้านการเรียนการสอน      
ด้านบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ และด้านการจัดการ 

ขอบเขตด้านประชากร/ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้ 
๑) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ 

  (๑) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) คือ ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรง
และเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยผู้วิจัยน าเสนอออกเป็น
ส่วนๆ ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ด้วยการรวบรวมข้อมูลประกอบการวิเคราะห์งานวิจัยจากบท
สัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ให้ข้อมูลหลัก ประกอบด้วย ผู้น าทางศาสนา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาธารณสุข ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน 
นักบริหารการศึกษา หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน ๒๐ รูป/คน 

(๒) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเดลฟาย (Delphi) คือ ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงและ
เป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้าน
พระพุทธศาสนา ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย 
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักบริหาร
การศึกษา หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็กดีเด่น และครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน ๒๑ รูป/คน 

 (๓) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพ (ร่าง) รูปแบบการบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตามหลักพุทธธรรม โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงและเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนา ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน

                                                
๕ส านักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย

, มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, (กรุงเทพมหานคร : กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น, ๒๕๕๓), หน้า ๒๑-๒๖. 
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ท้องถิ่น นักบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักบริหารการศึกษา หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ครูผู้ดูแลเด็กดีเด่น และครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน ๒๑ รูป/คน  

๒) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือศึกษาวิเคราะห์สภาพ
ทั่วไปและปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยใช้แบบสอบถามประชากรที่
ก าหนดครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง โดยมีประชากร
ทั้งสิ้น จ านวน ๒,๖๓๓ คน๖ ส าหรับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการ
ของทาโร่ยามาเน่ (Taro Yamane) ที่ระดับนัยส าคัญ .๐๕ และคลาดเคลื่อนร้อยละ ๕ ได้จ านวน
กลุ่มตัวอย่าง ๓๔๗ คน จากนั ้นด าเนินการสุ ่มกลุ ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ ่มอย่างง่าย (Simple 
Random Sampling) 

ขอบเขตด้านพื้นที่ 
การวิจัยครั้งนี้ท าการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพ้ืนที่ ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง 

ประกอบด้วย พัทลุง สงขลา ตรัง สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 
 
๔. วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหลักพุทธธรรมในครั้งนี้    
เป็ นการวิ จั ยแบบผสานวิ ธี  ( Mixed Method Research) ระหว่ า งการวิ จั ย เชิ งปริ มาณ 
(Quantitative Research) ที่ใช้ศึกษาเชิงส ารวจกับการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
โดยท าการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique)  
จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ผู้วิจัยสรุปขั้นตอนของการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ ๑ ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเพ่ือการศึกษาสภาพทั่วไปและปัญหา
อุปสรรคในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประกอบด้วย การบริหารจัดการด้านกายภาพ     
การบริหารจัดการด้านกิจกรรมพ้ืนฐานชีวิต การบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน การบริหาร
จัดการด้านบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ และการบริหารจัดการด้านการจัดการ โดยการวิเคราะห์
เอกสาร และแจกแบบสอบถาม เพ่ือเก็บข้อมูลจากครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน ๗ จังหวัด
ภาคใต้ตอนล่าง โดยผู้วิจัยได้ท าการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธ ีการสุ ่มอย่างง่าย (Simple 
Random Sampling) ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง ๓๔๗ คน  

ขั้นตอนที่ ๒ ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) เพ่ือ
ศึกษาวิเคราะห์สภาพทั่วไป และปัญหาอุปสรรคการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามสภาพ
ปัจจุบัน การศึกษาทฤษฎีและหลักพุทธธรรมที่เหมาะสม และแนวความคิดน าเสนอรูปแบบในการ
จัดรูปแบบการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหลักพุทธธรรม การน ารูปแบบการบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหลักพุทธธรรมไปใช้  
                                                

๖ก ร ม ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ป ก ค ร อ ง ท้ อ ง ถิ่ น ,  ข้ อ มู ล ผู้ ดู แ ล เ ด็ ก ,  [อ อ น ไ ล น์ ],  แ ห ล่ ง ที่ ม า  :   
http://ereport.dla.go.th/teacher.jsp, [๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗] 
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ขั้นตอนที ่๓ ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยเทคนิคเดลฟาย ๓ รอบ โดยใช้แบบสอบถาม ๓ ฉบับ ท าการ
สังเคราะห์คุณลักษณะและองค์ประกอบการจัดรูปแบบการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหลัก
พุทธธรรม เพ่ือสร้างรูปแบบการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหลักพุทธธรรม  

ขั้นตอนที่ ๔ ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากการวิเคราะห์สังเคราะห์รูปแบบการบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตามหลักพุทธธรรมเพ่ือน าไปสู่การจัดรูปแบบการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตามหลักพุทธธรรมที่สมบูรณ์  

 
๕. ผลการวิจัย 

สภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคในการจัดรูปแบบการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

และความร่วมมือสนับสนุนจากประชาชนในการจัดรูปแบบการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ด้านกายภาพ ด้านกิจกรรมพ้ืนฐานชีวิต ด้านการเรียนการสอน ด้านบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ และ
ด้านการจัดการ ในภาพรวมประกอบไปด้วย การวางแผน การจัดกิจกรรมประจ าวัน การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ การส่งเสริมความเป็นกัลยาณมิตร และการบริหารทรัพยากร ซึ่งมีเป้าหมาย
มาตรฐานและคุณภาพตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   และการประกันคุณภาพ
ตามแผนพัฒนาการศึกษา ซึ่งมีปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคือ 
งบประมาณไม่เพียงพอ โดยปัญหาอุปสรรคดังกล่าวจะได้รับการสนับสนุนในการแก้ไขจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และความร่วมมือสนับสนุนจากประชาชนเพ่ือจัดรูปแบบการบริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ขับเคลื่อนไปยังเป้าหมายที่วางไว้ต่อไป 

แนวคิด ทฤษฎี และหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหลักพุทธธรรมจะเกิดการบริหารจัดการศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กที่มีพฤติกรรมที่ดี จิตใจที่ดีงาม และปัญญา ความรู้ ความเข้าใจ อย่างมีเหตุผลตาม
หลักพุทธธรรม ซึ่งสามารถพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหลักพุทธธรรม
ให้เป็นศูนย์บ่มเพาะคนดีทั้งมวลที่แตกต่างไปจากรูปแบบการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โดยทั่วไป และน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็น
คนดีมีคุณภาพ โดยเห็นว่าปัญหาที่เกิดจากเด็กและเยาวชนเป็นปัญหาสังคมที่จ าเป็นต้องแก้ไขอย่าง
เร่งด่วนเพราะก าลังลุกลามและก าลังท าลายประเทศชาติอย่างรุนแรงในขณะนี้ สาเหตุเนื ่องจาก
ผู้บริหารสถาบันต่างๆ ในสังคมยังขาดความรับผิดชอบในการป้องกันและยับยั้งปัญหาเหล่านั้น   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหลักพุทธธรรมจะเป็นทั้งต้นแบบของการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็น
แหล่งบ่มเพาะความรู้ สร้างพัฒนาการตามวัย และแหล่งบ่มเพาะคุณธรรมและจริยธรรมให้กับเด็ก
ตั้งแต่ช่วงอายุ ๒-๕ ขวบ ซึ่งเป็นช่วงวัยที่สนใจกระท าตามเลียนแบบและเรียนรู้บริบทต่างๆ ของ
สังคมใกล้ตัวได้ดี การสร้างให้เขาเป็นคนดีเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมและ
จริยธรรม นั่นก็คือ ผลลัพธ์ที่เกิดจากการบริหารจัดการที่ยึดถือความส าคัญของหลักพุทธธรรมมาเป็น



63วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

 

แนวทางในการบริหารจัดการที่ดีเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยั่งยืน มีคุณค่าต่อประเทศชาติ
ตลอดไป 

น าเสนอรูปแบบการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหลักพุทธธรรม 
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหลักพุทธธรรมดังกล่าว

สามารถสรุปเป็นประเด็น รูปแบบการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหลักพุทธธรรม  และน า
รูปแบบการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหลักพุทธธรรม มาสอบถามความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบคุณภาพอีกครั้ง เพ่ือให้ได้รูปแบบการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตามหลักพุทธธรรม ดังต่อไปนี้ 

๑. ด้านกายภาพ การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหลักพุทธธรรมโดยใช้หลักการ
วางแผน หลักการจัดการองค์การและบุคลากร หลักการเป็นผู้น า รวมทั้งหลักการประเมินผล      
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้องยกระดับคุณภาพการวางแผนด้านกายภาพแบบมีส่วนร่วมให้สอดคล้องกับ
สภาพความเป็นจริง สามารถรับรู้ สัมผัส ปฏิบัติจริง ครอบคลุมกับพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม และสติปัญญาตามหลักพุทธธรรม เพ่ิมสมรรถนะการจัดการองค์การและบุคลากรด้าน
กายภาพด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยให้มีประสิทธิภาพตามหลักพุทธธรรม รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่น 
ความศรัทธา และแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมบริหารจัดการด้านกายภาพด้วยเทคนิควิธีที่ทันสมัย
อย่างเป็นระบบตามหลักพุทธธรรม และพัฒนาระบบการประเมินผลด้านกายภาพให้มีประสิทธิภาพ
อย่างสมดุล มั่นคง ยั่งยืน และแก้ปัญหาได้จริงตามหลักพุทธธรรม 

๒. ด้านกิจกรรมพ้ืนฐานชีวิต การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหลักพุทธธรรมโดย
ใช้หลักการวางแผน หลักการจัดการองค์การและบุคลากร หลักการเป็นผู้น า รวมทั้งหลักการ
ประเมินผล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้องยกระดับคุณภาพการวางแผนด้านกิจกรรมพ้ืนฐานชีวิตแบบมี
ส่วนร่วมให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง สามารถรับรู้  สัมผัส ปฏิบัติจริง ครอบคลุมกับ
พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาตามหลักพุทธธรรม เพ่ิมสมรรถนะการ
จัดการองค์การและบุคลากรด้านกิจกรรมพ้ืนฐานชีวิตด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยให้มีประสิทธิภาพตาม
หลักพุทธธรรม รวมทั้งสร้างความเชื่อม่ัน ความศรัทธา และแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมบริหารจัดการ
ด้านกิจกรรมพ้ืนฐานชีวิตด้วยเทคนิควิธีที่ทันสมัยอย่างเป็นระบบตามหลักพุทธธรรม และพัฒนา
ระบบการประเมินผลด้านกิจกรรมพ้ืนฐานชีวิตให้มีประสิทธิภาพอย่างสมดุล มั่นคง ยั่งยืน และ
แก้ปัญหาได้จริงตามหลักพุทธธรรม 

๓. ด้านการเรียนการสอน การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหลักพุทธธรรมโดยใช้
หลักการวางแผน หลักการจัดการองค์การและบุคลากร หลักการเป็นผู้น า รวมทั้งหลักการ
ประเมินผล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้องยกระดับคุณภาพการวางแผนด้านการเรียนการสอนแบบมีส่วน
ร่วมให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง สามารถรับรู้ สัมผัส ปฏิบัติจริง ครอบคลุมกับพัฒนาการ
ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาตามหลักพุทธธรรม เพ่ิมสมรรถนะการจัดการ
องค์การและบุคลากรด้านการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยให้มีประสิทธิภาพตามหลักพุทธ
ธรรม รวมทั้งสร้างความเชื่อม่ัน ความศรัทธา และแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมบริหารจัดการด้านการ
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เรียนการสอนด้วยเทคนิควิธีที่ทันสมัยอย่างเป็นระบบตามหลักพุทธธรรม และพัฒนาระบบการ
ประเมินผลด้านการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอย่างสมดุล มั่นคง ยั่งยืน และแก้ปัญหาได้จริง
ตามหลักพุทธธรรม 

๔. ด้านบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหลักพุทธ
ธรรมโดยใช้หลักการวางแผน หลักการจัดการองค์การและบุคลากร หลักการเป็นผู้น า รวมทั้ง
หลักการประเมินผล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้องยกระดับคุณภาพการวางแผนด้านบรรยากาศและ
ปฏิสัมพันธ์แบบมีส่วนร่วมให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง สามารถรับรู้ สัมผัส ปฏิบัติจริง 
ครอบคลุมกับพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาตามหลักพุทธธรรม เพ่ิม
สมรรถนะการจัดการองค์การและบุคลากรด้านบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย
ให้มีประสิทธิภาพตามหลักพุทธธรรม รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่น ความศรัทธา และแรงจูงใจในการมี
ส่วนร่วมบริหารจัดการด้านบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคนิควิธีที่ทันสมัยอย่างเป็นระบบตาม
หลักพุทธธรรม  และพัฒนาระบบการประเมินผลด้านบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ
อย่างสมดุล มั่นคง ยั่งยืน และแก้ปัญหาได้จริงตามหลักพุทธธรรม 

๕. ด้านการจัดการ การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหลักพุทธธรรมโดยใช้หลักการ
วางแผน หลักการจัดการองค์การและบุคลากร หลักการเป็นผู้น า รวมทั้งหลักการประเมินผล      
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้องยกระดับคุณภาพการวางแผนด้านการจัดการแบบมีส่วนร่วมให้สอดคล้องกับ
สภาพความเป็นจริง สามารถรับรู้ สัมผัส ปฏิบัติจริง ครอบคลุมกับพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม และสติปัญญาตามหลักพุทธธรรม เพ่ิมสมรรถนะการจัดการองค์การและบุคลากรด้าน
การจัดการด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยให้มีประสิทธิภาพตามหลักพุทธธรรม  รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่น 
ความศรัทธา และแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมบริหารจัดการด้านการจัดการด้วยเทคนิควิธีที่ทันสมัย
อย่างเป็นระบบตามหลักพุทธธรรม  และพัฒนาระบบการประเมินผลด้านการจัดการให้มี
ประสิทธิภาพอย่างสมดุล มั่นคง ยั่งยืน และแก้ปัญหาได้จริงตามหลักพุทธธรรม 
 
๖. อภิปรายผล 

สภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคในการจัดรูปแบบการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

และความร่วมมือสนับสนุนจากประชาชนในการจัดรูปแบบการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สอดคล้องกับ ผุสดี ศรีเพ็ญ๗ ได้วิจัยเรื่องสภาพการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่านั่ง อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร พบว่า ด้านที่มีสภาพการด าเนินงานสูงสุด 
ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ซึ่งการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
                                                

๗ผุสดี ศรีเพ็ญ, “สภาพการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลท่านั่ง อ าเภอ
โพทะเล จังหวัดพิจิตร”, เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ, ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๗ (กรกฎาคม-
ธันวาคม ๒๕๕๗) : ๑๑๗. 
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เป้าหมายมาตรฐานและคุณภาพตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และการประกันคุณภาพตามแผนพัฒนาการศึกษา สอดคล้องกับ พิพัฒน์ หมาดเส็ม๘     
ได้วิจัยเรื่องแนวทางในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะกลาง 
อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน พบว่า 
เกณฑ์มาตรฐานจะประกอบไปด้วย ด้านส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก ด้านการบริการอาหารสะอาด
และปลอดภัย ด้านส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านบุคลากร ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีปัญหา
อุปสรรคในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคือ งบประมาณไม่เพียงพอ โดยปัญหาอุปสรรค
ดังกล่าวจะได้รับการสนับสนุนในการแก้ไขจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และความร่วมมือ
สนับสนุนจากประชาชนเพ่ือจัดรูปแบบการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ขับเคลื่อนไปยัง
เป้าหมายที่วางไว้ สอดคล้องกับ ขวัญชนก กุลชะโมรินทร์๙ ได้วิจัยเรื่องการศึกษาปัญหาและแนว
ทางการพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรตั้งงบประมาณส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการให้เพียงพอ  

แนวคิด ทฤษฎี และหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหลักพุทธธรรมจะเกิดการบริหารจัดการศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กที่มีพฤติกรรมที่ดี จิตใจที่ดีงาม และปัญญา ความรู้ ความเข้าใจ อย่างมีเหตุผลตาม
หลักพุทธธรรมซึ่งสามารถพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหลักพุทธธรรมให้
เป็นศูนย์บ่มเพาะคนดีทั้งมวลที่แตกต่างไปจากรูปแบบการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โดยทั่วไป และน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็น
คนดีมีคุณภาพ โดยเห็นว่าปัญหาที่เกิดจากเด็กและเยาวชนเป็นปัญหาสังคมที่จ าเป็นต้องแก้ไขอย่าง
เร่งด่วนเพราะก าลังลุกลามและก าลังท าลายประเทศชาติอย่างรุนแรงในขณะนี้ สาเหตุเนื ่องจาก
ผู้บริหารสถาบันต่างๆ ในสังคมยังขาดความรับผิดชอบในการป้องกันและยับยั้งปัญหาเหล่านั้น 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวิถีพุทธจะเป็นทั้งต้นแบบของการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นแหล่งบ่มเพาะ
ความรู้ สร้างพัฒนาการตามวัย และแหล่งบ่มเพาะคุณธรรมและจริยธรรมให้กับเด็กตั้งแต่ช่วงอายุ 
๒-๕ ขวบ ซึ่งเป็นช่วงวัยที่สนใจกระท าตามเลียนแบบและเรียนรู้บริบทต่างๆ ของสังคมใกล้ตัวได้ดี 
การสร้างให้เขาเป็นคนดีเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมและจริยธรรม นั่นก็คือ 
ผลลัพธ์ที่เกิดจากการบริหารจัดการที่ยึดถือความส าคัญของหลักพุทธธรรมมาเป็นแนวทางในการ
บริหารจัดการที่ดี เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยั่งยืน มีคุณค่าต่อประเทศชาติตลอดไป 

                                                
๘พิพัฒน์ หมาดเส็ม, “แนวทางในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะกลาง 

อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่”, การประชุมหาดใหญ่วิชาการ, ครั้งท่ี ๔, (พฤษภาคม ๒๕๕๖) : ๕๑๐. 
๙ขวัญชนก กุลชะโมรินทร์, “การศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กในเขตอ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์”, วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม, ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-
เมษายน ๒๕๕๗) : ๘๑.  
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สอดคล้องกับ ฉัตรชัย ธรรมครบุรี๑๐ ได้ ศึกษาเ ร่ือง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนว
พระพุทธศาสนาของโรงเรียนรางวัลพระราชทาน พบว่า แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ตามแนวพระพุทธศาสนา มี ๓ ด้านประกอบ ๑) ศีล โรงเรียนได้ให้การฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรม มีกิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย  และงานทั้ง ๔ ฝ่ายถูกก ากับด้วยระเบียบทาง
ราชการและจรรยาบรรณวิชาชีพครู ๒) สมาธิ โรงเรียนตระหนักในการพัฒนาการเรียนการสอนทุก
กลุ่มสาระ มีการส่งเสริมทักษะวิชาการส่งเสริมการรักการอ่าน ๓) ปัญญา โรงเรียนได้ด าเนินการ
พัฒนาข้อมูลระบบสารสนเทศ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มี Best practice ของโรงเรียน
และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหลักพุทธธรรมจะเกิดการบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีพฤติกรรมที่ดี จิตใจที่ดีงาม และปัญญา ความรู้ ความเข้าใจ อย่างมี
เหตุผลตามแนววิถีพุทธก็จะต้องประกอบไปด้วย ศีลท าให้เกิดการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่
มีพฤติกรรมที่ดี สมาธิท าให้เกิดการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีจิตใจที่ดีงาม และปัญญาท า
ให้เกิดการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีความรู้ ความเข้าใจ อย่างมีเหตุผลตามหลักพุทธ
ธรรม 

น าเสนอรูปแบบการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหลักพุทธธรรม 
จากการสังเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด ได้เสนอรูปแบบการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาม

หลักพุทธธรรม ที่มีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบพ้ืนฐานประกอบด้วย ด้านกายภาพ ด้านกิจกรรม
พ้ืนฐานชีวิต ด้านบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ และด้านการจัดการ หลักการบริหารจัดการ
ประกอบด้วย หลักการวางแผน หลักการจัดการองค์การและบุคลากร หลักการเป็นผู้น า           
และหลักการประเมินผล และหลักไตรสิกขาประกอบด้วย ศีล สมาธิ และปัญญา สามารถน ามา
บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีพฤติกรรมที่ดี 
จิตใจที่ดีงาม และปัญญา ความรู้ ความเข้าใจ อย่างมีเหตุผลตามหลักพุทธธรรม สอดคล้องกับ             
ทะนงศักดิ์  ปักโคทานัง๑๑ ได้วิจัยเรื่องการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแกด า อ าเภอแกด า จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ระดับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแกด า อ าเภอแกด า จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมและรายด้านอยู่
ในระดับมาก ได้แก่ ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ   
ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากชุมชน และด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความ

                                                
๑๐ฉัตรชัย ธรรมครบุรี , การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวพระพุทธศาสนาของโรงเรียนรางวัล

พระราชทาน, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗).   

๑๑ทนงศักดิ์ ปักโคทานัง, “การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแกด า 
อ าเภอแกด า จังหวัดมหาสารคาม”, การเมืองการปกครอง กิจการสาธารณะ (Public Affairs), ปีท่ี ๔ ฉบับท่ี ๒ 
(มีนาคม–สิงหาคม ๒๕๕๗) : ๓๕๒. 
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ปลอดภัย รวมทั้ง สอดคล้องกับ ขวัญชนก กุลชะโมรินทร์๑๒ ได้วิจัยเรื่องการศึกษาปัญหาและแนว
ทางการพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  พบว่า 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดท าแผนการ
จัดประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง และควรให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนด้านการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในการจัดกิจกรรมในวันส าคัญ และ สอดคล้องกับ บุษกร วัฒนบุตร๑๓ ได้วิจัยเรื่อง
การน าพุทธญาณวิทยา (ไตรสิกขา) และตัวแบบการบริหารจัดการ ความรู้ และทักษะ (KSM) เพ่ือ
สร้างและพัฒนาทุนมนุษย์ในองค์กรมหาชน พบว่า การสร้างและพัฒนาทุนมนุษย์ ตามหลักพุทธ
ญาณวิทยา (ไตรสิกขา) และตัวแบบ KSM เป็นวิธีการพัฒนาคนตามแนวทางของ พระพุทธศาสนา 
ซึ่งมี ๒ วิธี   คือ วิธีการไตรสิกขา และวิธีการภาวนา ที่จะก่อให้เกิดการสร้างและพัฒนา ทุนมนุษย์
ของแต่ละองค์กร เพ่ือที่จะผลักดันให้องค์กรเกิดการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม จนก่อให้เกิด
ลักษณะของบุคลากรที่เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข 

 
๗. ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
๑) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น       

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่
บูรณาการด้วยหลักไตรสิกขาให้เป็นต้นแบบการบริหารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วไป 

๒) กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ควรยกระดับการสนับสนุนงบประมาณในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้รวดเร็วและ
ตรวจสอบได้  
 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 (๑) การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหลักพุทธธรรมด้านกายภาพ ควรจัดประชุม
วางแผนก าหนดคุณลักษณะด้านกายภาพให้ชัดเจน รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหลักพุทธธรรม และพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้องทุกคน 
 (๒) การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหลักพุทธธรรมด้านกิจกรรมพ้ืนฐานชีวิต     
ควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน 

                                                
๑๒ขวัญชนก กุลชะโมรินทร์, “การศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กในเขตอ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์”, มหาวิทยาลัยนครพนม, ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน 
๒๕๕๗) : ๘๑.  

๑๓บุษกร วัฒนบุตร, “การน าพุทธญาณวิทยา (ไตรสิกขา) และตัวแบบการบริหารจัดการ ความรู้และ
ทักษะ (KSM) เพื่อสร้างและพัฒนาทุนมนุษย์ ในองค์กรมหาชน”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๕๕). 
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(๓) การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหลักพุทธธรรมด้านการเรียนการสอน ควรจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้มีคุณภาพ รวมทั้งมีการเตรียมแหล่งเรียนรู้ และการจัดบรรยากาศการ
เรียนรู้ที่เหมาะสม 
 (๔) การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหลักพุทธธรรมด้านบรรยากาศและ
ปฏิสัมพันธ์ ควรสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนโดยการสร้างความเป็นกัลยาณมิตร  และต้องรับฟัง
ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน 
 (๕) การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหลักพุทธธรรมด้านการจัดการ ควรยกระดับ
คุณภาพการจัดการให้มีประสิทธิภาพรวมทั้งมีการก าหนดทิศทางที่ชัดเจน และอยู่ภายใต้การส่งเสริม
คุณธรรมควบคู่กันไป 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 เพ่ือเป็นการพัฒนาด้านการบริหารจัดการการศึกษาปฐมวัยโดยเฉพาะศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต่อไป ผู้วิจัยเห็นว่ายังมีประเด็นอ่ืนๆ อีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
และหากมีการต่อยอด ผลที่ได้จากการศึกษาจะมีคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพของการศึกษา
และการพัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีอย่างมากจึงเสนอแนะหัวข้อเพ่ือการวิจัย 
ดังต่อไปนี้ 
 ๑) ควรศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหลัก
พุทธธรรม 
 ๒) ควรศึกษาวิจัยเรื่อง ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหลักพุทธธรรม 
 ๓) ควรศึกษาวิจัยเรื่อง นโยบายการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหลักพุทธธรรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๔) ควรศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาม
หลักพุทธธรรมของประชาชนในท้องถิ่น 
 
 
 
 

บรรณานุกรม 
 

๑. ภาษาไทย : 
(๑) หนังสือ : 

ส านักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น  กรมส่ ง เสริมการปกค รองท้องถิ่ น
กระทรวงมหาดไทย. มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น. กรุงเทพมหานคร : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, ๒๕๕๓. 
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(๒) วารสาร : 
ทนงศักดิ ์ปักโคทานัง. “การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแกด า 

อ าเภอแกด า จังหวัดมหาสารคาม”, การเมืองการปกครอง กิจการสาธารณะ (Public 
Affairs), ปีที่ ๔ ฉบับที ่๒ (มีนาคม–สิงหาคม ๒๕๕๗)  

พิพัฒน์ หมาดเส็ม. “แนวทางในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะ
กลาง อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่”. การประชุมหาดใหญ่วิชาการ. ครั้งที่ ๔. 
(พฤษภาคม ๒๕๕๖) : ๕๑๐. 

ผุสดี ศรีเพ็ญ. “สภาพการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลท่านั่ง อ าเภอ
โพทะเล จังหวัดพิจิตร”, เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ , ปีที่ ๔ 
ฉบับที่ ๗ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๗)  

ขวัญชนก กุลชะโมรินทร์. “การศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในเขตอ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์”. มหาวิทยาลัยนครพนม, ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ 
(มกราคม-เมษายน ๒๕๕๗)  

  (๓) วิทยานิพนธ์/รายงานการวิจัย : 
ฉัตรชัย ธรรมครบุรี . การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวพระพุทธศาสนาของโรงเรียนรางวัล

พระราชทาน. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ . 
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗.   

บุษกร วัฒนบุตร. “การน าพุทธญาณวิทยา (ไตรสิกขา) และตัวแบบการบริหารจัดการ ความรู้และ
ทักษะ (KSM) เพ่ือสร้างและพัฒนาทุนมนุษย์ ในองค์กรมหาชน”. วิทยานิพนธ์รัฐ
ประศาสนศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๕๕. 
(๔) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ : 

กรมส่ ง เสริมการปกครองท้องถิ่ น .  ข้อ มูลผู้ ดู แล เด็กดี เด่น .  [ออนไลน์ ],  แหล่ งที่ มา  :   
http://ereport.dla.go.th/teacher.jsp. [๑๒ พ.ย.๒๕๕๘] 
 
๒. ภาษาอังกฤษ  

(I) Books: 
Bateman. Thomas S. & Scott A. Snell. Management : Building Competitive 

Advantage. (4thed). Boston : Lrwin McGraw-Hill, 2007. 
Certo, Samuetl C, Modern Management. (8th ed). New Jersey : Prentice-Hill, 2008. 
Schemerhorn, John R. Jr., Management. (5th ed). USA : John Wiley & Sons, 2009. 
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การใช้ภาษาไทยถิ่นใต้ของนักเรียนในภาคใต้ 
Southern Students' Use of Local Dialects Thai 

 
  สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ 

วิไลวรรณ ขนิษฐานันท์ 
โกวิทย์  พิมพวง 

 
บทคัดย่อ 

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวโน้มของการใช้ภาษาไทยถิ่นใต้ ทัศนคติต่อการ
เลือกใช้ภาษาไทยถิ่นใต้ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้และไม่ใช้ภาษาไทยถิ่นใต้ในชีวิตประจ าวัน 
รวมทั้งบริบทของการใช้ภาษาไทยกลางในภาคใต้ การศึกษานี้ใช้รูปแบบการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ 
การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ และการสัมภาษณ์รายบุคคล เก็บข้อมูลจากนักเรียนระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาในโรงเรียนประจ าจังหวัดของ ๑๔ จังหวัดภาคใต้ จ านวน ๑,๔๐๐ คน  

ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนในภาคใต้ใช้ภาษาไทยกลาง เฉลี่ยร้อยละ ๗๗.๗๔ ของการใช้
ภาษา ในชีวิตประจ าวันทั้งหมด อายุเป็นปัจจัยส าคัญในการเลือกใช้ภาษาไทยกลาง ภาษาไทยถิ่นใต้ 
และภาษามลายูท้องถ่ิน (ยาวี) กล่าวคือ นักเรียนระดับประถมศึกษาใช้ภาษาไทยกลางมากกว่า
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ซึ่งสัมพันธ์กับอายุคือ ยิ่งอายุน้อยลงยิ่งใช้ภาษาไทยกลางมากขึ้น ใน
ขณะเดียวกันยิ่งอายุมากขึ้นก็ยิ่งใช้ภาษาไทยถิ่นใต้มากขึ้น ทั้งนี้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้
ภาษาไทยถิ่นใต้ และเห็นว่าภาษาไทยถิ่นใต้มีประโยชน์ต่อการสื่อสาร  ในชีวิตประจ าวัน แต่ที่
นักเรียนใช้ภาษาไทยถิ่นใต้ลดลงเนื่องจากบริบทต่างๆ ในชีวิตประจ าวันเอ้ือต่อการใช้ภาษาไทยกลาง
มากกว่าภาษาไทยถิ่นใต้ ปัจจุบันแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ท าให้บริบทการใช้ภาษาไทยกลางมี
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Southern Thai dialect switching in daily life, and the context of the central Thai 
used in the southern region of Thailand. Methodology was the mixed methods with 
Quantitative and qualitative research methods as well as individual interviews were 
used in conducting the study. The data were collected from 1,400 primary and 
secondary students. The students were from 14 schools in Southern provinces.  
 The findings were that 77.74% of the dialects spoken in daily life by 
students in the southern region belongs to central Thai and age was a crucial factor 
in dialect selection among standard Thai, Southern Thai and the Jawi dialect of 
Malay. Standard Thai is used by elementary school or Prathom students more than 
the secondary school or Matthayom ones. This bears a correlation between the use 
rate of standard Thai and age which meant that the younger age group was, the 
higher rate of standard Thai was used. On the contrary, the older an age group was, 
the higher rate of Southern Thai wasspoked. The students hold a positive attitude 
toward the use of Southern Thai dialect and regard it as a practical mean of daily-
life communication. The students used Southern Thai dialects decreasingly, for their 
daily-life contexts did not provide opportunities to do so. The findings from the 
study about the use of standard Thai in Southern was that even though there were 
changes in context nowadays that pave the way for standard Thai being spoken far 
more than Southern Thai and have resulted the students in the southern region 
using standard Thai rather than Southern Thai. The students along with their 
parents and teachers still demanded for the ongoing use of Southern Thai.   
Keywords: Standard Thai, Southern Thai Dialect, Jawi Dialect of Malay, Attitude 

Toward Language, Context, Students In The Southern Region 
 
๑. บทน า  

พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. ๒๔๖๔ ก าหนดให้ใช้หลักสูตรจากส่วนกลางและ
ก าหนดให้ใช้ภาษาไทยกลางเป็นภาษาในการสอน ภาษาไทยกลางจึงเป็นสิ่งที่รัฐมุ่งปลูกฝังให้เยาวชน
ท้องถิ่นได้เรียนรู้ และใช้เป็นสื่อทางวัฒนธรรมในการศึกษาหาความรู้ผ่านแบบเรียนหรือต ารา
การศึกษาระดับพ้ืนฐานและระดับสูงขึ้นไป ดังที่ ไข่มุก อุทยาวลี๑ กล่าวถึง การจัดการศึกษาในสมัย
จอมพล ป. พิบูลสงคราม ว่า นโยบายทางการเมืองในช่วง พ.ศ. ๒๔๘๑-๒๔๘๔ เป็นนโยบายที่

                                                 
๑ ไข่มุก  อุทยาวลี, “วิเคราะห์ปัญหาการจัดการศึกษาของรัฐที่มีต่อการบูรณาการทางสังคมและ

วัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๔๖๐-๒๕๔๗”,  วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์, ๕ (๑): ๕๑-๘๒. ๒๕๕๒. 
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มุ่งเน้นการปลูกส านึกชาตินิยม โดยรัฐบาลได้มีการประกาศนโยบายรัฐนิยม ๑๒ ฉบับ โดยฉบับที่ ๙ 
ระบุถึงลักษณะของพลเมืองที่ดีต้องรู้หนังสือไทย เพราะรัฐบาลถือว่าภาษาและหนังสือไทยเป็น
เอกลักษณ์ของความเป็นไทยและต้องใช้ภาษาไทยกลางในการสื่อสาร ข้อก าหนดจากรัฐบาลที่ให้ใช้
ภาษาไทยกลางเป็นภาษาในการเรียนการสอนมีอิทธิพลต่อการใช้ภาษาใน   ภาคใต้มาก ดังที่ ชวน 
เพชรแก้ว และจุมพล วัฒน์บุณย์๒ กล่าวไว้ในการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยกลางว่า 
สมัยก่อนโรงเรียนห้ามนักเรียนพูดภาษาไทยถิ่นใต้ในบริบทการเรียนการสอน โดยครูให้นักเรียนพูด
แต่ภาษาไทยถิ่นกลางเพราะการพูดภาษาไทยถิ่นกลางแสดงถึงการเป็นผู้มีการศึกษา นอกจากนี้
ข้าราชการส่วนใหญ่ก็ถูกส่งมาจากส่วนกลาง เมื่อชาวบ้านต้องติดต่อราชการก็ต้องใช้ภาษากลางใน
การสื่อสาร ภาษากลางจึงกลายเป็นภาษาของวงการราชการและการศึกษา 

เมื่อภาษาไทยกลางได้รับการยอมรับว่าเป็นภาษาที่เป็นทางการ และมีความเหมาะสมใน
การสอนในโรงเรียนตามข้อมูลดังกล่าว หากคนภาคใต้ใช้ภาษาไทยกลางไม่ได้ หรือพูดผิดเพ้ียน 
บุคคลนั้นก็มักจะถูกมองว่าเป็นผู้ไม่มีรสนิยม หรือไม่มีการศึกษา ชวน เพชรแก้ว และจุมพล               
วัฒน์บุณย์๒ ได้ตั้งข้อสังเกตว่า ปัจจุบันคนรุ่นใหม่ใช้ภาษาถิ่นน้อยลง บางครอบครัว พ่อ แม่ ไม่ใช้
ภาษาถิ่นเมื่อพูดกับลูก เช่นเดียวกับที่ ปรีชา ทิชินพงศ์๓ กล่าวถึงสถานการณ์การใช้ภาษาไทยถิ่นใต้
ของคนภาคใต้ไว้ว่า มีครอบครัวในสังคมภาคใต้ที่สอนลูกให้พูดภาษาไทยกลาง โดยที่เมื่อพ่อกับแม่
สื่อสารกันก็ใช้ภาษาไทยถิ่นใต้แต่เมื่อสื่อสารกับลูกก็ใช้ภาษาไทยกลาง 

นอกจากบริบทที่เป็นทางการ และบริบทสถานศึกษาแล้ว สื่อมวลชนยังเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้
เกิดทัศนคติในด้านบวกกับภาษาไทยกลางมากกว่าภาษาถิ่น ดังที่ ศาสวัต บุญศรี๔ กล่าวถึง การใช้
ภาษาถิ่นในสื่อบันเทิงไทยไว้ว่า ในอดีตภาษาถิ่นไม่ว่าจะเป็นเหนือ อีสานและใต้ รวมถึงส าเนียง
เฉพาะของท้องถิ่นต่างๆ มักถูกใช้ในท านองเสริมสร้างความตกลงขบขันจากการถูกนิยามว่า               
เป็นส าเนียงของพวกบ้านนอกที่ถูกพูดผ่านตัวละครที่เป็นคนใช้ คนขับรถ ส่งผลให้คนในภูมิภาค
ต่างๆ จ านวนไม่น้อยเกิดความอายที่จะใช้ภาษาถิ่น สถานการณ์ดังกล่าวขัดแย้งกับค่านิยมการพูด
ภาษาไทยถิ่นใต้ของคนภาคใต้ท่ีว่า คนภาคใต้ด้วยกันเมื่อพบปะทักทายกันจะต้องใช้ภาษาถ่ิน หากใช้
ภาษาไทยกลางถือว่าไม่แสดงความเป็นกันเองเท่าท่ีควร อันแสดงถึงความภาคภูมิใจในภาษาถิ่น๕ 

สภาพการณ์ที่หลากหลายนี้ท าให้น่าสนใจศึกษาว่า การใช้ภาษาไทยของคนไทยถิ่นใต้ใน
ปัจจุบันเป็นอย่างไร จึงได้ทดลองเก็บข้อมูลเบื้องต้นจากประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและพบว่า 

                                                 
๒ ชวน  เพชรแก้ว  และจุมพล  วัฒน์บุณย์, บทสัมภาษณ์เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยกลางในอดีต, วันที่ 

๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕. 
๓ ปรีชา  ทิชินพงศ์, “การศึกษาเปรียบเทียบเจตคติของชาวไทยภาคกลางและชาวไทยภาคใต้ที่มีต่อผู้พูด

ภาษาไทยกลางกับผู้พูดภาษาไทยถิ่นใต้”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามนุษยศาสตร์ ,  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา, ๒๕๓๕. 

๔ ศาสวัต  บุญศรี, ภาษาและส าเนียงท้องถิ่น: สินค้าวัฒนธรรมเทียมๆ ปลอมๆ ในสื่อบันเทิงไทย, 
[ออนไลน์] แหล่งที่มา: http://prachatai.com/journal/2012/04/40235. [๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕]. 

๕ เฉลิมชัย  ส่งศรี, “ภาษาไทยถิ่นใต้ในบริบททางวัฒนธรรม”, วารสารปริชาต. ๑๑ (๒): ๔๗-๕๓. ๒๕๔๒. 
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อายุเป็นปัจจัยส าคัญในการเลือกใช้ภาษาถิ่นใต้ ยิ่งกลุ่มประชากรมีอายุน้อยสถิติการพูดภาษาไทย 
ถิ่นใต้ก็จะลดลงตามอายุ นอกจากนี้ยังพบว่า มีเพียงกลุ่มนักเรียนในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาเท่านั้นที่มีสถิติความสามารถในการพูดภาษาไทยถิ่นใต้น้อยกว่าภาษาไทยกลาง  

ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาว่ากลุ่มนักเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาซึ่ง
อยู่ในวัย ๗-๑๘ ปี ใน ๑๔ จังหวัดภาคใต้ และเป็นอนาคตของผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นใต้นั้น มีสภาพการใช้
ภาษาไทยกลางและภาษาไทยถิ่นใต้ในชีวิตประจ าวันอย่างไร มีทัศนคติต่อการใช้และไม่ใช้ภาษาไทย
กลางและภาษาไทยถิ่นใต้ในบริบทต่างๆ อย่างไร รวมทั้งมีทัศนคติต่อการธ ารงภาษาไทยถิ่นใต้
อย่างไร  

 
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

๑. เพ่ือศึกษาแนวโน้มของการใช้ภาษาไทยถิ่นใต้ของนักเรียนภาคใต้  
๒. เพ่ือศึกษาทัศนคติต่อการเลือกใช้ภาษาไทยถิ่นใต้ของนักเรียนภาคใต้  
๓. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้และไม่ใช้ภาษาไทยถิ่นใต้ในชีวิตประจ าวันของ

นักเรียนภาคใต้ รวมทั้งบริบทของการใช้ภาษาไทยกลางในภาคใต้ 
 
๓. ขอบเขตของการวิจัย 

ศึกษาสภาพการใช้ภาษาของนักเรียนที่มีอายุระหว่าง ๗-๑๘ ปีที่มีสัญชาติไทยโดยก าเนิดมีที่
อยู่ปัจจุบันในเขต ๑๔ จังหวัดภาคใต้ โดยเลือกเฉพาะนักเรียนในโรงเรียนประจ าจังหวัดของ ๑๔ 
จังหวัดภาคใต้ 
  ประชากรที่ใช้คือ เด็กวัย ๗-๑๘ ปีที่มีสัญชาติไทยโดยก าเนิด โดยมีที่อยู่ปัจจุบันในเขต ๑๔ 
จังหวัดภาคใต้ จ านวน ๑๐๕,๗๕๘ คน  
 กลุ่มตัวอย่าง แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้ 

๑. นักเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ในโรงเรียน
ประจ าจังหวัดทั้ง ๒ ระดับ ๒๘ โรงเรียน ใน ๑๔ จังหวัดภาคใต้ จ านวน ๑,๔๐๐ คน ใช้วิธีการสุ่ม
แบบเจาะจง และกระจายกลุ่มตัวอย่างจากภูมิล าเนาในอ าเภอต่างๆของจังหวัดและกระจายตาม
ระดับชั้นของนักเรียน ใช้เกณฑ์การเลือกขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางค้นหาขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างของ Taro Yamane ในส่วนนี้ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามแล้วน าไปวิเคราะห์ผล 
จากนั้นสุ่มเลือกนักเรียนแบ่งออกเป็น ๔ กลุ่ม ตามการใช้และไม่ใช้ภาษาไทยถิ่นใต้ในชีวิตประจ าวัน 
กลุ่มที่ ๑ ตัวแทนนักเรียนที่ใช้ภาษาไทยถิ่นใต้ในระดับประถมศึกษา ปีที่ ๑-๖ จ านวน ๘๔ คน             
กลุ่มที่ ๒ ตัวแทนนักเรียนที่ไม่ใช้ภาษาไทยถิ่นใต้ในระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ จ านวน ๘๔ คน 
กลุ่มที่ ๓ ตัวแทนนักเรียนที่ใช้ภาษาไทยถิ่นใต้ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ จ านวน ๘๔ คน และ
กลุ่มท่ี ๔ ตัวแทนนักเรียนที่ไม่ใช้ภาษาไทยถิ่นใต้ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ จ านวน ๘๔ คน รวม
จ านวน ๓๓๖ คน ใช้การสุ่มแบบเจาะจงในแต่ละกลุ่ม และกระจายกลุ่มตัวอย่างตามระดับชั้นของ
นักเรียน ใช้เกณฑ์การเลือกขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางส าเร็จรูปเพ่ือก าหนดกลุ่มตัวอย่าง                   
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ของ Robert V. Krejcie และ Earyle W. Morgan จากนั้นใช้การสัมภาษณ์รายบุคคลกับนักเรียนใน
ส่วนนี้ และใช้จ านวนของนักเรียนดังกล่าวเป็นจ านวนในการก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ปกครอง 

๒. ผู้ปกครอง แบ่งเป็น ๔ กลุ่ม ตามความสามารถในการใช้ภาษาไทยถิ่นใต้ของ
นักเรียนในความดูแล กลุ่มท่ี ๑ ผู้ปกครองของนักเรียนโดยการสุ่มเลือกตัวแทนจากกลุ่มนักเรียนที่ใช้
ภาษาไทยถิ่นใต้ในระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ จ านวน ๗๒ คน (บางจังหวัดมีผู้ปกครองของนักเรียน
ไม่ครบ ๖ คน) กลุ่มที่ ๒ ผู้ปกครองของนักเรียนโดยการสุ่มเลือกตัวแทนจากกลุ่มนักเรียนที่ไม่ใช้
ภาษาไทยถิ่นใต้ในระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ จ านวน ๘๔ คน กลุ่มท่ี ๓ ผู้ปกครองของนักเรียนโดย
การสุ่มเลือกตัวแทนจากกลุ่มนักเรียนที่ใช้ภาษาไทยถิ่นใต้ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ จ านวน ๗๐ 
คน (บางจังหวัดมีผู้ปกครองของนักเรียนไม่ครบ ๖ คน) และกลุ่มที่ ๔ ผู้ปกครองของนักเรียนโดย
การสุ่มเลือกตัวแทนจากกลุ่มนักเรียนที่ไม่ใช้ภาษาไทยถิ่นใต้ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ จ านวน               
๘๔ คน รวมจ านวน ๓๑๐ คน ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์รายบุคคล 

๓. ครูระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ในโรงเรียนประจ า
จังหวัดทั้ง ๒ ระดับ ๒๘ โรงเรียน ใน ๑๔ จังหวัดภาคใต้ จ านวน ๕๖ คน ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์
รายบุคคล 
 
๔. วิธีด าเนินการศึกษา 
 งานวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Method) ซึ่งเป็นวิธีการในการวิจัยที่สามารถ
หาผลที่เกิดจากการตรวจสอบในเชิงปริมาณ แล้วใช้วิธีการเชิงคุณภาพโดยการลงลึกให้ถึงแหล่งที่มา
ที่เป็นปฐมภูมิด้วยการค้นหาความรู้ที่เป็นความจริงจากปรากฏการณ์จริง๖ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 

๑. แบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้ภาษาในชีวิตประจ าวัน  
๒. แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับความสามารถในการใช้ภาษาไทยถิ่นใต้ ปัจจัยในการเลือก

และไม่เลือกพูดภาษาไทยถิ่นใต้ ปัจจัยที่เลือกและไม่เลือกพูดภาษาไทยถิ่นใต้กับเด็กในความดูแล 
ปัจจัยในการเลือกและไม่เลือกพูดภาษาไทยถิ่นใต้กับนักเรียนแนวทางในการธ ารงภาษาไทยถิ่นใต้  

การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้ ๒ วิธี คือ เก็บข้อมูลแบบสอบถามด้วยตนเอง และเก็บข้อมูลการ
สัมภาษณ์รายบุคคลด้วยตนเอง  

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social 
Science for Windows) ใช้ค่าร้อยละ ค่าความถี่ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์การ
สัมภาษณ์รายบุคคล  

 
 
                                                 

๖ โยธิน  แสวงดี, ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed Method), [ออนไลน์] แหล่งที่มา: 
http://rlc.nrct.go.th/ewt_dl.php?nid=679. [๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖]. 
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๕. ผลการศึกษา 
 ๕.๑ แนวโน้มของการใช้ภาษาไทยถิ่นใต้ของนักเรียนภาคใต้ 

นักเรียนในภาคใต้ใช้ภาษาไทยกลางในบริบทต่างๆในชีวิตประจ าวันเฉลี่ยร้อยละ 
๗๗.๗๔ โดยอายุเป็นปัจจัยส าคัญในการใช้ภาษาในชีวิตประจ าวันเช่นเดียวกับระดับชั้นที่นักเรียน
ก าลังศึกษา นักเรียนระดับประถมศึกษาใช้ภาษาไทยกลางมากกว่านักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่            
ร้อยละ ๘๐.๗๖ และ ๗๔.๒ ตามล าดับ กล่าวคือในช่วงอายุที่น้อยลงนักเรียนจะใช้ภาษาไทยกลาง
มากขึ้น และจะใช้ภาษาไทยถิ่นใต้และภาษามลายูท้องถิ่น (ยาวี) น้อยลง โดยนักเรียนทั้ง ๒ ระดับชั้น
มีจ านวนผู้ไมใ่ช้ค าศัพท์ภาษาไทยถิ่นใตใ้นชีวิตประจ าวันน้อยกว่าผู้ที่ใช้ค าศัพทภ์าษาไทยถิ่นใต้ 

นักเรียนที่มีภูมิล าเนาเกิดในเขต อ.เมืองฯ ใช้ภาษาไทยกลางในการสื่อสารมากที่สุด 
ร้อยละ ๘๘.๒ รองลงมาเป็นภาษามลายูท้องถิ่น (ยาวี) ร้อยละ ๑๖.๘๙ ถัดมาเป็นภาษาไทยถิ่นใต้ 
ร้อยละ ๑๑.๗๙ และน้อยที่สุดเป็นภาษาไทยถิ่นใต้บ้างภาษาไทยกลางบ้างในสถานการณ์เดียวกัน
ร้อยละ ๓.๒ ขณะที่นักเรียนที่มีภูมิล าเนาเกิดในเขตอ าเภออ่ืนๆ ซึ่งไม่ใช่ อ.เมืองฯ ใช้ภาษาไทยกลาง
ในการสื่อสารมากที่สุดร้อยละ ๕๗.๕๓ รองลงมาเป็นภาษามลายูท้องถิ่น (ยาวี) ร้อยละ ๒๓.๒๐ ถัด
มาเป็นภาษาไทยถิ่นใต้ ร้อยละ ๑๔.๒๗ และน้อยที่สุดเป็นภาษาไทยถิ่นใต้บ้างภาษาไทยกลางบ้างใน
สถานการณ์เดียวกัน ร้อยละ ๕.๐  

นักเรียนที่มีที่อยู่ปัจจุบันในเขต อ.เมืองฯ ใช้ภาษาไทยกลางในการสื่อสารมากที่สุด  
ร้อยละ ๕๙.๒๑ รองลงมาเป็นภาษามลายูท้องถิ่น (ยาวี) ร้อยละ ๑๙.๙๔ ถัดมาเป็นภาษาไทยถิ่นใต้ 
ร้อยละ ๑๕.๔๙ และน้อยที่สุดเป็นภาษาไทยถิ่นใต้บ้างภาษาไทยกลางบ้างในสถานการณ์เดียวกัน 
ร้อยละ ๕.๓๖ ขณะที่นักเรียนภาคใต้ที่มีที่อยู่ปัจจุบันในเขตอ าเภออ่ืนๆ ซึ่งไม่ใช่ อ.เมืองฯ                 
ใช้ภาษาไทยกลางในการส่ือสารมากที่สุด ร้อยละ ๕๙.๐๔ รองลงมาเป็นภาษามลายูท้องถิ่น (ยาวี) 
ร้อยละ ๒๐.๐๕ ถัดมาเป็นภาษาไทยถิ่นใต้ ร้อยละ ๑๕.๑๖ และน้อยที่สุดเป็นภาษาไทยถิ่นใต้บ้าง
ภาษาไทยกลางบ้างในสถานการณ์เดียวกัน ร้อยละ ๕.๕๗  

สภาพการณ์เช่นนี้แสดงให้เห็นว่า แม้ปัจจุบันนักเรียนในภาคใต้ยังสื่อสารกันด้วย
ภาษาไทยถิ่นใต้ แต่ก็มีแนวโน้มของการใช้ภาษาไทยถิ่นใต้ลดลงตามระดับของอายุที่น้อยลงอย่างเห็น
ได้ชัด เนื่องจากโอกาสในการใช้ภาษาไทยถิ่นใต้ของนักเรียนมีน้อยกว่าการใช้ภาษาไทยกลางใน
บริบทต่างๆ  

 ๕.๒ ทัศนคติต่อการเลือกใช้ภาษาไทยถิ่นใต้ของนักเรียนภาคใต้ 
 นักเรียนทั้ง ๒ ระดับชั้นไม่ได้มีทัศนคติเชิงลบต่อภาษาไทยถิ่นใต้เพราะมองว่า 

ภาษาไทยถิ่นใต้เป็นภาษาที่มีประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน ในขณะที่นักเรียนมีทัศนคติต่อภาษาไทย
กลางในเชิงบวก โดยมองว่า ภาษาไทยกลางเป็นภาษาที่สุภาพ และควรใช้สอนที่โรงเรียน ทั้งนี้เป็น
เพราะอิทธิพลของนโยบายทางการศึกษาที่ใช้ภาษาไทยกลางในการสอน และค่านิยมในเชิงบวกต่อ
การใช้ภาษาไทยกลางในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 

 สภาพการณ์เช่นนี้แสดงให้เห็นว่า ด้วยโอกาสทางการสื่อสารในชีวิตประจ าวันของ
นักเรียนในภาคใต้ที่เอ้ือต่อการใช้ภาษาไทยกลาง ส่งผลให้นักเรียนในภาคใต้ส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ดี
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ต่อภาษาไทยกลาง แต่ก็ไม่ได้มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อภาษาไทยถิ่นใต้ นอกจากนี้นักเรียน ผู้ปกครอง และ
ครู ในภาคใต้ต่างก็มีทัศนคติในเชิงบวกต่อการอนุรักษ์ภาษาไทยถิ่นใต้ และควรให้ความส าคัญกับ
การใช้ภาษาไทยถ่ินใต้ตั้งแต่ระดับครอบครัวอันเป็นรากฐานส าคัญของการใช้ภาษาและความ
ภาคภูมิใจในภาษา  
 ๕.๓ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้และไม่ใช้ภาษาไทยถิ่นใต้ในชีวิตประจ าวันของ
นักเรียนภาคใต้ รวมทั้งบริบทของการใช้ภาษาไทยกลางในภาคใต้ 
 อายุและระดับชั้นที่ก าลังศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญในการใช้ภาษาไทยกลางอย่างเห็นได้ชัด 
เห็นได้จากการใช้ภาษาในบริบททางการพูดต่างๆ ที่นักเรียนทั้ง ๒ ระดับชั้น พูดภาษาไทยกลาง
มากกว่าภาษาไทยถิ่นใต้และภาษามลายูท้องถิ่น (ยาวี) ในทุกบริบท ทั้งนี้นักเรียนระดับประถมศึกษา
จะมีการพูดภาษาไทยกลางมากกว่านักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในขณะเดียวกันนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาจะมีการพูดภาษาไทยถิ่นใต้น้อยกว่านักเรียนระดับมัธยมศึกษาในทุกบริบท ระดับชั้น 
กล่าวได้ว่า ยิ่งช่วงอายุของนักเรียนน้อยลง นักเรียนในภาคใต้จะใช้ภาษาไทยกลางในบริบทต่างๆ 
มากขึ้นในชีวิตประจ าวัน และจะใช้ภาษาไทยถิ่นใต้และภาษามลายูท้องถิ่น (ยาวี) ในบริบทต่างๆ 
น้อยลงในชีวิตประจ าวัน  
 ทั้งนี้บริบทครอบครัวมีสถิติที่เป็นความต่างระหว่างผู้ที่ใช้ภาษาไทยกลางกับภาษาไทย
ถิ่นใต้ และภาษามลายูท้องถิ่น (ยาวี) น้อยที่สุด ดังนั้นปัจจัยครอบครัวเป็นปัจจัยที่ยังเอ้ือต่อการใช้
ภาษาไทยถิ่นใต้ และภาษามลายูท้องถิ่น (ยาวี) ทั้งนี้บริบทครอบครัวจะเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้
ภาษาไทยถิ่นใต้และภาษามลายูท้องถิ่น (ยาวี) ยังคงอยู่ต่อไป ส่วนบริบททางการศึกษา  บริบทผู้ที่ไม่
รู้จักกัน และบริบทที่เป็นทางการ มีสถิติที่เป็นความต่างระหว่างผู้ที่ใช้ภาษาไทยกลางกับภาษาไทย
ถิ่นใต้ และภาษามลายูท้องถิ่น (ยาวี) มาก แสดงให้เห็นว่า บริบทเหล่านี้เป็นปัจจัยที่เอ้ือต่อการใช้
ภาษาไทยกลางมากกว่าภาษาไทยถิ่นใต้และภาษามลายูท้องถิ่น (ยาวี) นอกจากนี้ยังพบว่า ปัจจัยที่
ท าให้นักเรียนใช้ภาษาไทยถิ่นใต้ในการพูดเกิดจากผู้ปกครองเป็นผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นใต้กับเด็กในความ
ดูแล ทั้งนี้พบว่า นักเรียนมีความกังวลเกี่ยวกับการพูดภาษาไทยกลางผิดเพ้ียน (พูดทองแดง) และมัก
อับอายที่ถูกล้อเลียน  
 
๖. อภิปรายผล 

 ๖.๑ แนวโน้มของการใช้ภาษาไทยถิ่นใต้ของนักเรียนภาคใต้ 
จากข้อมูลการใช้ภาษาในบริบทต่างๆ ของนักเรียนในภาคใต้ กล่าวได้ว่า ในช่วงอายุที่

น้อยลงโอกาสในการใช้ภาษาไทยกลางยิ่งมีมากขึ้น และยิ่งอายุมากขึ้นการใช้ภาษาไทยกลางจะ
น้อยลงตามล าดับ ขณะเดียวกันในช่วงอายุที่น้อยลง โอกาสในการใช้ภาษาไทยถิ่นใต้และภาษามลายู
ท้องถิ่น (ยาวี) ยิ่งมีน้อยลง และยิ่งอายุมากขึ้นการใช้ภาษาไทยถิ่นใต้และภาษามลายูท้องถิ่น (ยาวี) 
จะมากขึ้นตามล าดับ ทั้งนี้นักเรียนระดับประถมศึกษาใช้ภาษาไทยกลางมากกว่านักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา ทั้งนี้ในส่วนระดับชั้นที่ก าลังศึกษาของนักเรียนนั้น พบว่า ผลการศึกษาเป็นไปใน
ลักษณะเดียวกันกับปัจจัยด้านอายุ สภาพการณ์เช่นนี้แสดงให้เห็นว่า แม้ปัจจุบันนักเรียนในภาคใต้
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ยังสื่อสารกันด้วยภาษาไทยถิ่นใต้ แต่ก็มีแนวโน้มของการใช้ภาษาไทยถิ่นใต้ลดลงตามระดับของอายุ
ที่น้อยลง เนื่องจากโอกาสในการใช้ภาษาไทยถิ่นใต้มีน้อยกว่าการใช้ภาษาไทยกลาง ดังที่ William 
Labov๗ กล่าวไว้ว่า อายุเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้มีการใช้ภาษาแตกต่างกันหรืออาจกล่าวได้ว่าผู้ที่อยู่ใน
วัยต่างกันย่อมใช้ภาษาต่างกัน ภาษาที่ใช้โดยผู้ที่มีอายุแตกต่างกันก็จะมีลักษณะแตกต่างกันตามไป
ด้วย กล่าวได้ว่าอายุเป็นตัวแปรส าคัญท่ีส่งผลให้คนในสังคมใช้ภาษาแตกต่างกัน  

ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นแนวโน้มของการใช้ภาษาไทยถิ่นใต้และภาษามลายูท้องถิ่น 
(ยาวี) ในปัจจุบันว่า ผู้ตอบแบบสอบถามในระดับชั้นที่น้อยลงนั้นจะใช้ภาษาไทยถิ่นใต้และภาษา
มลายูท้องถิ่น (ยาวี) น้อยลงตามไปด้วย ดังที่ มนตรี  มีเนียม และคณะ๘ ได้กล่าวว่า เยาวชนใน
ภาคใต้มีแนวโน้มที่จะใช้ภาษาไทยกลางมากขึ้นในฐานะภาษาที่หนึ่ง และใช้ภาษาถิ่นไม่ว่าจะเป็น
ภาษาไทยถิ่นใต้ หรือภาษามลายู เป็นภาษาท่ีสอง  

นอกจากนี้ในส่วนการใช้ค าศัพท์ภาษาไทยถิ่นใต้ในชีวิตประจ าวันนั้น พบว่า นักเรียนทั้ง 
๒ ระดับ มีจ านวนผู้ใช้ค าศัพท์เหล่านี้ในชีวิตประจ าวันน้อยกว่าผู้ที่ใช้อย่างชัดเจน กล่าวได้ว่า 
ปัจจุบันค าศัพท์ภาษาไทยถิ่นใต้ก าลังสูญหายไปจากการใช้พูดในชีวิตประจ าวัน ดังที่ จริญญา 
ธรรมโชโต๙ กล่าวไว้ว่า อัตราการใช้ค าศัพท์ภาษาไทยมาตรฐานในกลุ่มอายุน้อยมีสูงกว่าในกลุ่มอายุ
มาก และอัตราการใช้ค าศัพท์ภาษาไทยถิ่นใต้ในกลุ่มอายุมากมีสูงกว่าในกลุ่มอายุน้อย แสดงให้เห็น
แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่มีการใช้ค าศัพท์ภาษาไทยมาตรฐานมาแทนที่ค าศัพท์
ภาษาไทยถิ่นใต้มากข้ึน และคาดการณ์ว่าจะส่งผลให้ค าศัพท์ภาษาไทยถิ่นใต้บางส่วนสูญหาย 

แต่ทั้งนี้หากพิจารณาในด้านพัฒนาการของภาษาจะพบว่า การคงอยู่ ปรับตัว และสูญ
หายของค าศัพท์เป็นไปตามความเปลี่ยนแปลงของภาวะสังคมที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของภาษา
ซึ่งเป็นภาวะปกติ ดังนั้นการศึกษาในประเด็นนี้จึงเป็นเพียงการบอกสภาพการณ์ปัจจุบันของการใช้
ภาษาไทยถิ่นใต้เท่านั้น 

 ๖.๒ ทัศนคติต่อการใช้ภาษาไทยถิ่นใต้ของนักเรียนภาคใต้  
นักเรียนทั้ง ๒ ระดับชั้นไม่ได้มีทัศนคติเชิงลบต่อภาษาไทยถิ่นใต้เพราะมองว่า 

ภาษาไทยถ่ินใต้เป็นภาษาที่มีประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน ในขณะที่นักเรียนมีทัศนคติต่อภาษาไทย
กลางในเชิงบวก โดยมองว่า ภาษาไทยกลางเป็นภาษาที่สุภาพ และควรใช้สอนที่โรงเรียน ทั้งนี้เป็น
เพราะอิทธิพลของนโยบายทางการศึกษาที่ใช้ภาษาไทยกลางในการสอน และค่านิยมในเชิงบวกต่อ
การใช้ภาษาไทยกลางในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจ าวัน กล่าวได้ว่า โอกาสทางการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันของนักเรียนในภาคใต้ที่เอ้ือต่อการใช้ภาษาไทยกลาง ส่งผลให้นักเรียนในภาคใต้ส่วน
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ใหญ่มีทัศนคติที่ดีต่อภาษาไทยกลางมากกว่าภาษาไทยถิ่นใต้และภาษามลายู (ท้องถิ่น) ทั้งนี้นักเรียน
ก็ไม่ได้มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อภาษาไทยถิ่นใต้แต่อย่างใด ลักษณะเช่นนี้แตกต่างกับ มนตรี มีเนียม และ
คณะ๑๐ ที่ได้กล่าวถึงทัศนคติของเยาวชนในภาคใต้ต่อภาษาถิ่นว่า มีความคิดเห็นที่ไม่แน่ใจว่าใน
ปัจจุบันการใช้ภาษาถ่ินช่วยท าให้เป็นที่ยอมรับในกลุ่มเพ่ือน   

นอกจากนี้ยังพบว่า นักเรียน ผู้ปกครอง และครูต่างมีทัศนคติในเชิงบวกต่อการอนุรักษ์
ภาษาไทยถิ่นใต้ในฐานะภาษาประจ าภาค และควรให้ความส าคัญกับการใช้ภาษาไทยถิ่นใต้ตั้งแต่
ระดับครอบครัว แสดงให้เห็นว่า ปัจจุบันคนไทยถิ่นใต้ยังคงผูกพันและมีความสัมพันธ์อยู่กับ
ภาษาไทยถิ่นใต้ และส่วนใหญ่รับรู้ได้ว่า ปัจจุบันเด็กในภาคใต้ใช้ภาษาไทยกลางมากกว่าภาษาไทย
ถิ่นใต้ อันเป็นที่มาของแนวทางของการธ ารงภาษา ดังที่ Richards๑๑ และ Holmes๑๒ กล่าวถึงการ
ธ ารงภาษาว่า ปัจจัยทางสังคมช่วยชะลอการเปลี่ยนภาษาได้ อย่างน้อยในช่วงระยะเวลาหนึ่ง และ
ปัจจัยทางด้านปริมาณและความถ่ีในการติดต่อสื่อสารภาษาแม่กับคนในบ้านเกิด  ของตนก็มีส่วนใน
การธ ารงภาษาได้ การได้กลับบ้านเกิดจ านวนมากครั้งย่อมเป็นแรงจูงใจให้เกิดการธ ารงภาษา และ
จะท าให้มีการใช้ภาษาของตนได้อย่างต่อเนื่อง  

 ๖.๓ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้และไม่ใช้ภาษาไทยถิ่นใต้ในชีวิตประจ าวันของ
นักเรียนภาคใต้ รวมทั้งบริบทของการใช้ภาษาไทยกลางในภาคใต้ 

อายุและระดับชั้นที่ก าลังศึกษาของนักเรียนในภาคใต้เป็นปัจจัยส าคัญในการใช้
ภาษาไทยกลางอย่างเห็นได้ชัด ดังเห็นได้จากการใช้ภาษาในบริบททางการพูดต่างๆ ที่นักเรียนทั้ง ๒ 
ระดับชั้น พูดภาษาไทยกลางมากกว่าภาษาไทยถิ่นใต้และภาษามลายูท้องถิ่น (ยาวี) ในทุกบริบท             
ทั้งในบริบทครอบครัว บริบททางการศึกษา บริบทผู้ที่รู้จัก บริบทผู้ที่ไม่รู้จัก และบริบทที่เป็น
ทางการ แต่ในบริบทครอบครัวและบริบทผู้ที่รู้จักกันจะมีความแตกต่างของการใช้ภาษาไทยกลาง
ภาษาไทยถิ่นใต้ และภาษามลายูท้องถิ่น (ยาวี) น้อยที่สุด ดังที่บงกช  ฐานุตดม๑๓ กล่าวไว้ว่า ปัจจัย
เรื่องความสัมพันธ์ของคู่สนทนาและสถานที่มีผลต่อการสลับภาษา เมื่อสนทนากับบุคคลที่สนิทสนม
หรือบุคคลที่ใกล้ตัว กลุ่มตัวอย่างจะใช้ภาษาไทยถิ่นใต้สูงที่สุด และความถี่ของการใช้ภาษาไทยถิ่นใต้
จะลดลงเมื่อสนทนากับบุคคลที่ไกลตัวออกไป  

นอกจากนี้ยังพบว่า ปัจจัยที่ท าให้นักเรียนใช้ภาษาไทยถิ่นใต้เพราะผู้ปกครองใช้
ภาษาไทยถิ่นใต้กับเด็ก โดยพูดภาษาไทยถิ่นใต้ที่บ้านกับพ่อ แม่ ญาติพ่ีน้อง เพ่ือนบ้าน และคนที่คิด
ว่าสามารถพูดภาษาไทยถิ่นใต้ได้ และจะพูดภาษาไทยกลางที่โรงเรียนเป็นหลัก โดยเฉพาะกับครู 
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เพ่ือนที่โรงเรียน คนแปลกหน้า และในบริบทที่เป็นทางการ ยกเว้นกรณีนักเรียนในจังหวัด ปัตตานี 
ยะลา และนราธิวาส ที่มีการพูดภาษามลายูท้องถิ่น (ยาวี) ด้วย ทั้งนี้พบว่า นักเรียนมีความกังวล
เกี่ยวกับการพูดภาษาไทยกลางผิดเพ้ียน (พูดทองแดง) และมักอับอายที่ถูกล้อเลียน  ลักษณะเช่นนี้
สอดคล้องกับที่ ศาสวัต  บุญศรี๑๔ กล่าวถึง การใช้ภาษาถิ่นในสื่อบันเทิงไทยว่า ในอดีตภาษาถิ่นไม่
ว่าจะเป็นเหนือ อีสานและใต้ มักถูกใช้เพ่ือความตกลงขบขันที่ถูกพูดผ่านตัวละครที่เป็นคนใช้ ส่งผล
ให้คนในภูมิภาคต่างๆ เกิดความอายที่จะใช้ภาษาถ่ิน 

ในส่วนปัจจัยในการไม่พูดภาษาไทยถิ่นใต้ของกลุ่มนักเรียนที่ใช้ภาษาไทยถิ่นใต้ เกิดจาก 
ความเชื่อที่ว่า ภาษาไทยกลางเป็นภาษาที่สุภาพกว่า โดยเฉพาะเมื่อต้องพูดกับครู หรือผู้ใหญ่ที่
อาวุโสกว่า และยังเชื่อมั่นว่า ภาษาไทยกลางเป็นภาษาราชการที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกัน สามารถ
ใช้ได้กับคนทุกคนอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าภาษาไทยถิ่นใต้ ดังเห็นได้จากสื่อต่างๆ ที่ใช้ภาษาไทย
กลาง ทั้งนี้เพราะได้รับอิทธิพลการปลูกฝังความเชื่อดังกล่าวมาจากโรงเรียนผ่านครูผู้สอน ส่วนปัจจัย
ในการไม่พูดภาษาไทยถิ่นใต้ของกลุ่มนักเรียนที่ไม่ใช้ภาษาไทยถิ่นใต้เป็นเพราะไม่ได้ใช้ภาษาไทย           
ถิ่นใต้เป็นภาษาที่ ๑ อยู่แล้ว โดยนักเรียนเชื่อมั่นว่า ภาษาไทยกลางเป็นภาษาที่สุภาพกว่าภาษาไทย
ถิ่นใต้ และยังเชื่อมั่นว่าภาษาไทยกลางเป็นภาษาราชการที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกัน ทั้งนี้เพราะ
ได้รับอิทธิพลการปลูกฝังความเชื่อดังกล่าวมาจากครอบครัว ครู และสื่อมวลชน  อิทธิพลของ
ความคิดเหล่านี้เป็นผลพวงมาตั้งแต่อดีต  

ในส่วนปัจจัยที่ท าให้ผู้ปกครองใช้ภาษาไทยถิ่นใต้กับเด็กในความดูแลเป็นเพราะ
ครอบครัวใช้ภาษาไทยถิ่นใต้สื่อสารกันอยู่แล้ว และคิดว่าภาษาไทยกลางสามารถฝึกพูดได้เมื่อเข้า
โรงเรียน โดยที่ครูผู้สอนต้องพูดภาษาไทยกลางให้ชัดในฐานะต้นแบบ ผู้ปกครองรู้ สึกภาคภูมิใจใน
ภาษาไทยถิ่นใต้ท่ีสามารถสะท้อนเอกลักษณ์และความเป็นตัวตนของคนภาคใต้ได้เป็นอย่างดี และไม่
อายที่ลูกจะพูดภาษาไทยกลางผิดเพ้ียน (พูดทองแดง) เนื่องจากเชื่อว่าเป็นเรื่องปกติ และไม่ได้มอง
ว่าภาษาใต้เป็นภาษาท่ีหยาบคายหรือไม่สุภาพ แต่หากใช้อย่างมีกาลเทศะก็จะสะท้อนความสุภาพได้
เช่นกัน รวมทั้งส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ปัจจุบันคนภาคใต้มักสอนให้ลูกพูดภาษาไทยกลาง เพราะ
แสดงถึงการเป็นคนเมืองมากกว่า จึงควรช่วยกันปรับทัศนคติดังกล่าวเสียใหม่ เพ่ือเป็นการอนุรักษ์
ภาษาไทยถิ่นใต้ให้คงอยู่ต่อไป ลักษณะเช่นนี้ตรงกับที่เฉลิมชัย ส่งศรี๑๕ กล่าวถึงภาษาไทยถิ่นใต้ใน
บริบททางวัฒนธรรมไว้ว่า สังคมในภาคใต้มีลักษณะส านึกรักในท้องถิ่นตัวเองอย่างยิ่ง ดังเห็นได้จาก
ค่านิยมการพูดภาษาไทยถิ่นใต้ของคนภาคใต้ที่ว่า คนภาคใต้ด้วยกันเมื่อพบปะทักทายกันจะต้องใช้
ภาษาถ่ิน หากใช้ภาษาไทยกลางถือว่าไม่แสดงความเป็นกันเองเท่าที่ควร อันแสดงให้เห็นถึงความ
ภาคภูมิใจในภาษาถ่ินของตนเอง  

                                                 
๑๔ ศาสวัต  บุญศรี, ภาษาและส าเนียงท้องถิ่น: สินค้าวัฒนธรรมเทียมๆ ปลอม ๆ ในสื่อบันเทิงไทย, 

[ออนไลน์] แหล่งที่มา: http://prachatai.com/journal/2012/04/40235. [๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕]. 
๑๕ เฉลิมชัย  ส่งศรี, “ภาษาไทยถ่ินใต้ในบริบททางวัฒนธรรม”, วารสารปริชาต. ๑๑ (๒): ๔๗-๕๓. 
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ปัจจัยที่ท าให้ผู้ปกครองไม่ใช้ภาษาไทยถิ่นใต้กับเด็กในความดูแล พบว่า ผู้ปกครองมี
ความเชื่อว่า ถ้าเด็กเริ่มต้นจากการใช้ภาษาไทยถิ่นใต้เป็นภาษาที่ ๑ จะส่งผลให้เด็กพูดภาษาไทย
กลางผิดเพ้ียน (พูดทองแดง) และเห็นว่า การพูดทองแดงเป็นความน่าอับอาย และส่งผลในด้านลบ
ต่อบุคลิกภาพ โดยเห็นตัวอย่างการถูกล้อเลียนจากสื่อต่างๆ รวมทั้งในชีวิตประจ าวัน ทั้งนี้ผู้ปกครอง
ไม่เห็นว่า การไม่สอนให้ลูกพูดภาษาไทยถิ่นใต้จะเป็นการแสดงถึงการไม่รักถ่ินฐานแต่อย่างใด ดังที่  
สุวิไล เปรมศรีรัตน์ และคณะ๑๖ กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงทางนิเวศวิทยาและสภาวะวิกฤตของภาษา
กลุ่มชาติพันธุ์ ไว้ว่า การก าหนดนโยบายทางการศึกษาหรือระบบการศึกษาที่ใช้เฉพาะภาษาราชการ
เพียงภาษาเดียวเป็นสื่อในการเรียนการสอน ท าให้ภาษาท้องถิ่นหมดความหมายและพ่อแม่ไม่เห็น
ประโยชน์ของภาษาท้องถิ่นของตน ในส่วนของการสื่อสารมวลชนซึ่งเป็นแหล่งของการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร ก็มักใช้ภาษาราชการเป็นหลักเพียงภาษาเดียว แม้จะพบเห็นการใช้ภาษาถิ่นบ้าง            
ก็มีในอัตราส่วนที่น้อย สภาวะนี้น าไปสู่ทัศนคติของเจ้าของภาษาที่ไม่เห็นประโยชน์และความส าคัญ
ของภาษาชาติพันธุ์ของตน จนมีการตั้งข้อสังเกตว่า ปัจจุบันคนรุ่นเยาว์มีการใช้ภาษาราชการมากขึ้น
และใช้ภาษาชุมชนท้องถิ่นของตนลดลงเรื่อยๆ  

ปัจจัยในการใช้ภาษาไทยถิ่นใต้กับนักเรียนของครูในโรงเรียนตามกลุ่มเป้าหมายทั้ง  ๒ 
ระดับชั้น พบว่า ครูใช้การพูดภาษาไทยถิ่นใต้สอดแทรกในระหว่างสอนเพ่ือให้เกิดความตลกขบขัน 
และเห็นว่าการพูดภาษาไทยถิ่นใต้กับนักเรียนจะไม่สามารถสื่อสารกับนักเรียนได้อย่างครอบคลุม 
เพราะมีนักเรียนที่ไม่เข้าใจภาษาไทยถิ่นใต้ นอกจากนี้ยังพบว่ามีการพูดภาษาไทยถิ่นใต้กับนักเรียน
นอกชั้นเรียนบ้าง แต่น้อยมากเนื่องจากเชื่อว่า เป็นการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมและไม่สุภาพ 
ในขณะที่ปัจจัยในการไม่ใช้ภาษาไทยถิ่นใต้กับนักเรียนของครู พบว่า ภาษาไทยถิ่นใต้ไม่สามารถ
สื่อสารกับนักเรียนได้อย่างครอบคลุม เพราะมีนักเรียนที่ไม่เข้าใจภาษาไทยถิ่นใต้ รวมทั้งมีความเชื่อ
ว่า การพูดภาษาไทยกลางกับนักเรียนและผู้ปกครองมีความเหมาะสมและแสดงออกถึงมารยาทใน
การสื่อสารมากกว่าภาษาไทยถิ่นใต้ และเป็นภาษาที่สังคมให้การยอมรับในการสื่อสารระดับที่เป็น
ทางการ อีกทั้งยังมีการก าหนดมาจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง และมีแบบอย่างมาจากครูในรุ่น
ก่อนทั้งยังเคยถูกลงโทษสมัยเป็นนักเรียนหากพูดภาษาไทยถิ่นใต้ในโรงเรียน นอกจากนี้ยังมีทัศนคติ
ว่าการสื่อสารด้วยภาษาไทยถิ่นใต้เป็นการยากในการอธิบายความคิด และประมวลค าที่เป็นทางการ 
ถึงแม้จะเป็นการสอนในรายวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับภาษาไทยถิ่นใต้ ก็ต้องใช้การอธิบายความ
เป็นภาษาไทยกลางเช่นกัน ลักษณะเช่นนี้สอดคล้องกับที่ อย่างไรก็ตามครูกลุ่มนี้มีทัศนคติในด้าน
บวกกับภาษาไทยถิ่นใต้ และมีความเห็นว่า ภาษาไทยถิ่นใต้เป็นความภาคภูมิใจของคนภาคใต้ ควร
ให้ความส าคัญ และหาแนวทางในการอนุรักษ์ภาษาไทยถิ่นใต้ต่อไป 
  
 

                                                 
๑๖ สุวิไล  เปรมศรีรัตน์  และคณะ. แผนที่ภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในประเทศไทย ,  

กรุงเทพมหานคร: คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๔๗, 
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๗. ข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยการใช้ภาษาไทยของนักเรียนภาคใต้ในปั จจุบันนี้ท าให้ทราบลักษณะการใช้
ภาษาไทยของนักเรียนภาคใต้ในปัจจุบัน โดยเข้าใจถึงทิศทางของการใช้ภาษาไทยถิ่นใต้ของนักเรียน
ภาคใต้ ทัศนคติต่อการเลือกใช้ภาษาไทยถิ่นใต้ของนักเรียนภาคใต้ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้และไม่
ใช้ภาษาไทยถิ่นใต้ในชีวิตประจ าวันของนักเรียนภาคใต้ ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง บริบทของการใช้
ภาษาไทยกลางในภาคใต้ รวมทั้งการธ ารงภาษาไทยถิ่นใต้ของนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง 
ดังน้ันควรมีการศึกษาการใช้ภาษาไทยของนักเรียนในภาคอ่ืนๆ ต่อไปในอนาคต ทั้งนี้เพ่ือเป็นการ
ข้อมูลที่ส าคัญในการมองเห็นทิศทางของการคงอยู่และการเปลี่ยนแปลงอันจะน าไปสู่แนวทางในการ
อนุรักษ์และสืบสานภาษาไทยถิ่น 
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พุทธวิธีการจัดการความรู้สู่การพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์ในเขตภาคเหนือตอนบน 
Buddhist Approach to knowledge Management for Development  

the Sangha College in upper Northern Thailand 
สุทธิพร  สายทอง 

พระครูสังวรสุตกิจ 

 

บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๓  คือ ๑) เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของการจัดการความรู้
ของวิทยาลัยสงฆ์ในเขตภาคเหนือตอนบน ๒) เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรค ในการจัดการความรู้ของ
วิทยาลัยสงฆ์ในเขตภาคเหนือตอนบน ๓) เพ่ือน าเสนอรูปแบบพุทธวิธีการจัดการความรู้เชิงบูรณา
การสู่การพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์ในเขตภาคเหนือตอนบน การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสาน 
(Mixed Methodology) ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) 
 ในเชิงปริมาณเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ผู้บริหาร  และเจ้าหน้าที่  วิทยาลัยสงฆ์ในเขต
ภาคเหนือตอนบน จ านวน  ๖๘ รูป/คน แบบสอบถามเป็นเครื่องมือและน ามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
สถิติพรรณนา ได้แก่ค่าร้อยละ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviations) ส่วนเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth-
Interview) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) จ านวน ๒๐ รูป/คน ซึ่งเป็นผู้อ านวยการ รอง
ผู้อ านวยการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าสาขา จากวิทยาลัยสงฆ์ในเขตภาคเหนือตอนบน ๔ แห่ง และ
น ามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีอุปนัย และการพรรณนาความ  
 ผลการศึกษาวิจัยพบว่า 
 สภาพการจัดการความรู้ของวิทยาลัยสงฆ์ในเขตภาคเหนือตอนบน เป็นการจัดการความรู้
ในลักษณะของการบริหาร และเชิงการเรียนรู้ ด้านพัฒนาคน พบว่าการจัดการความรู้ในองค์การ
จ าเป็นอย่างยิ่งในการปรับเปลี่ยนต าแหน่งเพ่ือเรียนรู้งานต่างสายงาน ส่วนด้านพัฒนางานพบว่ามี
การประชุมเพ่ือสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน และท างานเป็นทีม   ในด้านพัฒนาองค์กร พบว่าหน่วยงาน  
ระเบียบ และข้อบังคับ ของการบริหารราชการ โดยภาพรวม  การจัดการความรู้ของวิทยาลัยสงฆ์ใน
เขตภาคเหนือตอนบน หน่วยงานมีการสื่อสารให้บุคลากรรับทราบถึงวิสัยทัศน์ และความมุ่งมั่นของ
องค์กร 
 พุทธวิธีการจัดการความรู้ส าหรับการพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์ในเขตภาคเหนือตอนบน พบว่า
มีการจัดการความรู้โดยการน าหลักอปริหานิยธรรม ๗ มาบูรณาการการจัดการความรู้ในองค์กร เพ่ือ
                                                           

 สาขาวิชารัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง 
 สาขาวิชารัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง 
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น าไปสู่การพัฒนาคน  พัฒนางาน  และพัฒนาองค์กร ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เช่นมีการหมั่น
ประชุมกันเนืองนิตย์ พร้อมเพียงกันประชุม พร้อมเพียงกันเลิกประชุม  เป็นต้น ในขณะเดียวกัน 
การจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์การจะค านึงถึงหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการพัฒนางาน
องค์การ เพ่ือให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ต่อการพัฒนางาน พัฒนาคน และพัฒนาองค์กรอย่าง
ยั่งยืนมั่นคง 
 พุทธวิธีการจัดการความรู้ ส าหรับการพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์ในเขตภาคเหนือตอนบน  
พบว่าควรมีการบูรณาการน าหลักธรรมอปริหานิยธรรม ๗ เป็นแนวทางในการบริหารจัดการความรู้ 
และควรมีการวางแผนเกี่ยวกับการบริหารจัดการความรู้ด้วยการก าหนดแผนกลยุทธ์อย่างมี
มาตรฐาน มีการสร้างกิจกรรมเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีการสร้างคลังความรู้ ในการจัดระบบอย่าง
เป็นหมวดหมู่เพ่ือให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายอย่างเป็นรูปธรรมมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการ
จัดการความรู้ ทั้งนี้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ๓ ประการ ได้แก่การพัฒนางาน พัฒนาคน และการ
พัฒนาองค์กร ไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง   
ค าส าคัญ  : พุทธวิธีการจัดการความรู้, การพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์, ภาคเหนือตอนบน 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were 1) to study Buddhist Approach to 
knowledge Management for development of the Sangha College in upper Northern 
Thailand., 2) to study the appropriate Buddhist approaches to knowledge 
management of the local administrative organizations in upper Northern region, and 
3) to present the Buddhist approaches to Buddhist Approach to knowledge 
Management for Development  the Sangha College in upper Northern Thailand., 
Research methodology used  the mixed methodology, the quantitative and the 
Qualitative Research. 
 The quantitative method is collected data from 20 samples of the 
Administrator   and officer, purposefully selected with questionnaires, and data 
were analyzed by descriptive statistics; frequency, mean and standard deviation. 
The qualitative research is collected the data from 20 key informants with a 
structure in-Depth-Interview who were mayors, permanent secretaries and 
stakeholders, persons The data from both methods were analyzed by inductive 
analysis and descriptive interpretation. 
 The findings showed that: 
 The general setting of knowledge management of  the  Sangha  College   in  
upper Northern region as of human resources development was found that 
knowledge management was very necessary for human resource development. The 
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human resources must have a chance to be trained, go on educational tours both 
domestic and abroad, and bring back the new knowledge and experience to 
develop organizations. For the job development, it was found that there were 
participatory meeting and team work. There was learning experiences from 
education tour and technology was used in the organizations to manage data. As 
for the organizational development, it found that knowledge management of city 
municipality abided by official rules, and regulations. Overall, the city municipality 
had basic knowledge of knowledge management and embedded in the 
organization, only that it was not systemized. 
 The appropriate Buddhist approaches to the knowledge management of  
local administrative organization in the upper Northern region was that the 
knowledge management was managed by integrating Aparihaniyadhamma, 
principles leading to never decline, only to prosperity,   to manage the knowledge 
in organizations and to develop human resource, works, and organizations towards 
the learning organizations such as holding regular meeting, meeting together and 
dispersing together in harmony. It is the beneficial virtue for organizational 
development, for it helped organizations to be more effective and more efficient. 
Meanwhile, the knowledge management-related organizations is to take into 
account the moral and ethical development organizations in order to effectively 
improve the development effectiveness the work, the human resource, the 
organization, and sustainable organizations development. 
 The Buddhist model for knowledge management to develop the local 
administrative organizations in Sangha College upper Northern region found that the 
integration of Aparihiniyadhamma and was a guidance in knowledge management, 
and it should have standardized strategic plans for knowledge management. There 
should be activities for learning exchanges, knowledge banks, knowledge 
categorizing for easy access, and activities evaluation to achieve three objectives 
which are; the work development, the human resource development, and the 
organization development towards continuous learning organizations. 
Keywords : Buddhist Knowledge Management, Development the  Sangha College,      
                  Upper Northern Thailand 
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๑. บทน า 
 กระแสโลกาภิวัตน์ และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท าให้ข้อมูลข่าวสารกระจายอย่าง
หลากหลายและทั่วถึงส่งผลให้เศรษฐกิจเป็นทุนนิยมมากขึ้นวัฒนธรรมบริโภคนิยมเพ่ิมขึ้น เพราะ
กระแสโลกาภิวัตน์และวิกฤติเศรษฐกิจ การเปิดเสรีทางการค้าก่อให้เกิดภาวะ การปรับตัวไม่ทันทาง
สังคม การเปลี่ยนแปลงที่พลิกผัน การแข่งขันสูง ก้าวสู่ระบบทุนนิยม วัตถุนิยม๑ ซึ่งสาเหตุเหล่านี้ 
น าไปสู่การพัฒนาในทุกด้าน แต่ขณะเดียวกันก็เปรียบเสมือนเหรียญที่มีสองด้าน ความพยายามที่จะ
ก้าวให้ทันกระแสโลกาภิวัตน์อาจท าลายศักยภาพของคน ชุมชน ท้องถิ่น ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 
กล่าวคือเกิดภาวะทันสมัยแต่ไม่พัฒนา ซึ่งมีผลกระทบต่อสังคมและประเทศชาติเป็นอย่างมาก 
ตัวอย่างเช่น แรงงานที่ไร้คุณภาพ การว่างงานเพราะการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  ซึ่งเป็นกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของโลกได้ส่งผลกระทบต่อสถาบันต่างๆ ในสังคมแม้แต่องค์กรวิทยาลัยสงฆ์ฯ ก็ได้รับ
ผลกระทบดังกล่าวและนับวันจะเร่งให้ต้องปรับเปลี่ยนการสร้างความเข้าใจร่วมจึงต้องอาศัยการ
จัดการความรู้ใหม่ ปัจจุบันจึงต้องมีวิธีการจัดการความรู้ เรียกย่อๆว่า  KM (Knowledge 
Management) คือเครื่องมือเพ่ือใช้ในการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย ๓ ประการไปพร้อมๆกันได้แก่
บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปสู่
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ปัจจุบันตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของส านักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เกี่ยวกับองคประกอบที่ ๗ การ
บริหารและการจัดการและตัวบงชี้ สกอ. ๗.๒ การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู คือ ก าหนดให
สถาบันมีการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคม แหงการเรียนรู โดยมีการรวบรวมองค
ความรูที่มีอยูในสถาบันมาพัฒนาใหเปนระบบ เพ่ือใหทุกคนในสถาบัน  สามารถเขาถึงความรูนั้นได
และน าความรูที่ไดไปพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ๒  
 ดังนั้น จากสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์ และให้สอดคล้องกับเกณฑ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของส านักงาน  คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ส่งผลกระทบต่อการบริหารวิทยาลัยสงฆ์ในเขตภาคเหนือตอนบน   ซึ่งอาจมา
จากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก  การจัดการความรู้จึงเป็นสิ่งส าคัญที่ จะต้องน ามาเป็นเครื่องมือ
ในการบริหาร เพ่ือการตอบสนองการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ และถูกต้องเหมาะสมตามหลักการ
บริหารแบบธรรมาภิบาล พุทธวิธีจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะท าให้เกิดการบริหารอย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ผู้วิจัยมองเห็นความส าคัญของการบริหารยุคใหม่คือการจัดการความรู้  (KM 
:Knowledge Management) และน าพุทธวิธีการจัดการความรู้ไปบูรณาการเข้าด้วยกันเพ่ือหา
รูปแบบในการบริหารจัดการวิทยาลัยสงฆ์ในเขตภาพเหนือตอนบนให้มีประสิทธิภาพ และมี

                                                           
๑ บุญดี   บุญญากิจและคณะ, การจัดการความรู้...จากทฤษฏีสู่การปฏิบัติ, (กรุงเทพมหานคร : สถาบัน

เพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, ๒๕๔๗), หน้า ๗. 
๒ บุษกร  วัฒนบุตร, “องค์กรแห่งความสุขกับคุณภาพชีวิต”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์,  

ปีท่ี ๔ ฉบับท่ี ๑  (มกราคม-เมษายน ๒๕๕๘) : ๖๕-๗๗. 
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ประสิทธิผล ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะวิจัยเรื่อง “พุทธวิธีการจัดการความรู้สู่การพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์ในเขต
ภาคเหนือตอนบน” 
 
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๑. เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของการจัดการความรู้ของวิทยาลัยสงฆ์ในเขตภาคเหนือตอนบน 
 ๒. เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรค ในการจัดการความรู้ของวิทยาลัยสงฆ์ในเขตภาคเหนือ
ตอนบน 
 ๓. เพ่ือน าเสนอรูปแบบพุทธวิธีการจัดการความรู้เชิงบูรณาการสู่การพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์
ในเขตภาคเหนือตอนบน 
 
๓. ขอบเขตการวิจัย         
 ในการศึกษาวิจัยนี้ คณะผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัยดังนี้   
 ๓.๑ ขอบเขตของเนื้อหา เป็นการศึกษา การวิจัยใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสมผสาน 
(Mixed Methodology Research) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) กับ
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  ครอบคลุมเรื่องพุทธวิธีการจัดการความรู้ 
ความส าคัญของการจัดการความรู้ การบริหาร การจัดการ และการพัฒนา ความรู้ในองค์การ   
 ๓.๒ ขอบเขตของประชากร ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ของวิทยาลัยสงฆ์ในเขตภาคเหนือ
ตอนบน จ านวน ๔ แห่ง  จ านวนทั้งสิ้น  ๖๘ รูป/คน       
 ๓ .๓ ขอบเขตของพื้นที่ วิทยาลัยสงฆ์ในเขตภาคเหนือตอนบน จ านวน ๔ แห่ง 
ประกอบด้วย วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน และวิทยาลัยสงฆ์
นครเชียงราย       
 
๔. วิธีด าเนินการวิจัย        
 การศึกษาวิจัยเรื่องนี้ เป็นการวิจัยแบบผสมผสานที่ใช้วิธีการเก็บรวมรวบและวิเคราะห์
ข้อมูลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สอดคล้องกับการศึกษา โดยคณะผู้วิจัยใช้
เครื่องมือ  ๒ ชนิด คือ แบบสอบถาม   การวิเคราะห์ด้วยวิธีการแจกแจงความถี่ (Frequency) และ
หาค่าร้อยละ (Percentage)  ๒) การสัมภาษณ์เชิงลึก การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเป็นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพคุณภาพ 
 
๕. ผลการวิจัย         
 การวิจัยเรื่อง พุทธวิธีการจัดการความรู้สู่การพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์ในเขตภาคเหนือตอนบน  
ศึกษากรณี วิทยาลัยสงฆ์ ๔ แห่งในเขตภาคเหนือตอนบน ผู้วิจัยสรุปประเด็นโดยแบ่งเป็น ๓ ส่วน 
ดังต่อไปนี้   
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 ๑. ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาสภาพทั่วไปของการจัดการความรู้ของวิทยาลัยสงฆ์
ในเขตภาคเหนือตอนบน วิทยาลัยสงฆ์ในเขตภาคเหนือตอนบน   
 การก าหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกล
ยุทธของสถาบันอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย มีนโยบาย มีการ
น าผลการประเมินแผนการจัดการความรู้ไปปรับใช้และทบทวนในการจัดการความรู้ (๒) ผู้บริหาร
เล็งเห็นความส าคัญ และให้การสนับสนุนการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัย (๓) คณาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือในการจัดการความรู้ในระดับคณะ (๔) มีบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนา
ความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัยอยางชัดเจนตามประเด็นความรูที่ก าหนด  
(๕) มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรงเพ่ือคนหาแนว 
ปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่ก าหนด มีการเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายที่ก าหนด (๖) มี
การรวบรวมความรู ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและ
จัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร (Explicit knowledge)  (๗) มีการ
น าความรูที่ไดจากการจัดการความรู ในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาที่ผานมา ที่เปนลาย
ลักษณอักษร (Explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง 
(Tacitknowledge) ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 
 ๒. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม    
 ผู้วิจัยด าเนินการศึกษาด้วยวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้เครื่องมือจาก
แบบสอบถาม(Questionnaire) ตามแนวคิด และทฤษฎีที่มีผลต่อการจัดการความรู้เชิงพุทธ ส าหรับ
พัฒนาวิทยาลัยสงฆ์ในเขตภาคเหนือตอนบน ซึ่งศึกษาจากประชากรตัวอย่าง จ านวน ๔ แห่ง ได้แก่ 
วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน และวิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง จาก
จ านวนประชากรทั้งสิ้น ๖๘ รูป/คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นคฤหัสถ์ จ านวน ๖๘ 
คนคิดเป็นร้อยละ ๗๒.๑ และบรรพชิต จ านวน ๑๙ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๙ และมีระดับความ
เข้าใจสภาพทั่วไปของการจัดการความรู้ในวิทยาลัยสงฆ์เขตภาคเหนือตอนบน ด้านการพัฒนา
องค์กร  ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=๔.๐๖,S.D.=๐.๓๕) ด้านการพัฒนาบุคคล โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( =๔.๐๗,S.D.=๐.๔๕) ด้านการพัฒนางาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =
๔.๐๙,S.D.=๐.๔๕) และระดับการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรม ๗ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (
=๔.๒๕,S.D.=๐.๔๔) 
 ๓. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพการสัมภาษณ์เชิงลึกการสังเคราะห์รูปแบบพุทธ
วิธีการจัดการความรู้เชิงบูรณาการสู่การพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์ในเขตภาคเหนือตอนบน  
 จากการศึกษาแนวความคิดของการจัดการความรู้ (Knowledge Management) กับ
การจัดการความรู้ทางพุทธศาสนา ท าให้พบว่ามีแนวความคิดหลักการ ทฤษฏี ทั้งแตกต่างกันและ
เหมือนกัน ซึ่งสามารถน าทฤษฎีและแนวทางความคิดในการจัดการความรู้ของพุทธศาสนามาบูรณา
การใช้ในการจัดการความรู้ได้ เช่น การถ่ายทอดความรู้ การจัดเก็บองค์ความรู้ การได้มาซึ่งองค์
ความรู้ การเผยแผ่ความรู้ การน าความรู้มาใช้ประโยชน์ ดังนี้      
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 ๑. กระบวนการพัฒนาคน วิทยาลัยสงฆ์นครล าปางในเขตภาคเหนือตอนบน เน้นให้
พัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  วัฒนธรรมองค์กร  
ซึ่งเป็นระบบความเชื่อและค่านิยมร่วมที่มีการพัฒนาขึ้นมาภายในองค์กรและเป็นตัวก าหนดความ
ประพฤติและพฤติกรรมในการท างานของบุคคลในองค์กร จึงจ าเป็นที่จะต้องท าให้บุคคลทุกคนใน
องค์กรมีวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตในการแลกเปลี่ยนความรู้ และมีการถ่ายทอดความรู้ที่ตนเองมีอยู่
ให้กับบุคคลอ่ืน โดยให้มีการปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอจนกลายเป็นวิถีชีวิตของบุคคลเหล่านั้น มีการ
ปรับเปลี่ยนแนวคิดและทัศนคติ การสร้างแรงจูงใจในการท างาน ตลอดจนการสร้างให้เกิดความ
ไว้วางใจเพ่ือให้บุคคลมีความเต็มใจที่จะแลกเปลี่ยนกับบุคคลอ่ืน๓ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
บุญส่ง หาญพานิช  ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการความรู้ ใน
สถาบันอุดมศึกษาไทย พบว่าผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษามีความต้องการในระดับมาก ในการสร้าง
ความรู้ การจัดเก็บความรู้ การน าความรู้ไปใช้ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ การบริการความรู้  
การสื่อสารความรู้ และการใช้เทคโนโลยี๔   
 ๒. กระบวนการพัฒนางาน การจัดการความรู้ในองค์กรมุ่งให้ผลงานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การพัฒนาองค์การซึ่งเป็นระบบการที่เกิดจากการอยู่ร่วมกัน การประสานงาน และการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในองค์การ โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงระบบองค์กรอย่างมีแบบแผน 
เพ่ือให้องค์กรสามารถแก้ไขปัญหาและมีการพัฒนาการอย่างเหมาะสมด้วยการพัฒนาประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการท างานขององค์กรด้วยการพยายามสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก และ
บรรยากาศในการท างานที่เอ้ือประโยชน์ต่อทั้งบุคคล กลุ่มและองค์กร โดยอาศัยเครื่องมือทางการ
บริหารต่างๆ มาบูรณาการระหว่างบุคคลให้เข้ากับองค์กรได้อย่างเหมาะสมด้วยทิศทางที่ส่งเสริมซึ่ง
กันและกันภายใต้สภาพแวดล้อมปัจจุบันที่มีการพลวัตรอย่างรวดเร็ว ซึ่งผู้บริหารและพัฒนาองค์การ
จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ เพ่ือให้
สามารถพัฒนาหรือสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การใดอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้หลัก
คุณธรรมในการบริหารงานให้มีประสบความส าเร็จ๕  
 ๓. กระบวนการพัฒนาองค์กร เพ่ือให้องค์กรสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Share and 
Learn) ของบุคลากรในองค์กร ซึ่งเป็นส่วนที่ส าคัญถือเป็นหัวใจของการจัดการความรู้ โดยต้องอาศัย
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการสร้างความรู้ผ่านการท ากิจกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น การสื่อสาร การประชุม

                                                           
 

๓ สัมภาษณ์ นายประวิทย์ เอกเจริญสุข,วิทยาลัยสงฆ์นครเชียงราย, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ พระปลัดเทียน 
พลวุฑโฒ, ผู้อ านวยการส านักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน, ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ 

๔บุญส่ง หาญพานิช,“การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาไทย”, ครุศาสตร์
ดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖) 

๕ สัมภาษณ์พระปลัดวัชรพงษ์  วิชิรปญฺโญ หัวหน้าฝ่ายวางแผนวิชาการ,วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน, ๑๕ 
กันยายน ๒๕๕๗, นายจีรศักดิ์  ปันล า รก.หัวหน้าสาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาการแนะแนว,
วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง ๘ กันยายน ๒๕๕๗, นายไพรินทร์   ณ วันนา รองผู้อ านวยการ,วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน, ๒๐ 
กันยายน ๒๕๕๗ 
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แบบไม่เป็นทางการ อาทิเช่น การเล่าเรื่อง (Story Telling) ประสบการณ์ที่ผ่านมา ถึงความส าเร็จ
และความบกพร่องของงานที่ผ่านมาเพ่ือก่อให้เกิดการเรียนรู้ในองค์กรการน าพุทธวิธีเป็นพ้ืนฐานการ
จัดการความรู้เพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาทีมงานและองค์การ เพ่ือก่อให้เกิดความมั่นคง ยั่งยืน เป็น
องค์กรที่ประสบความส าเร็จมีความสุขในการท างาน ด้วยความสามัคคี๖ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ เอ้ือมอร ชลวร ได้ท าการศึกษาวิจัย เรื่อง “การจัดการความรู้เชิงพุทธบูรณาการ” พบว่า
หลักธรรมท่ีโดดเด่นในพระพุทธศาสนาที่ท าให้เกิดกระบวนการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา  
ได้ยาวนานมีอยู่ ๔ หมวดคือ   (๑) การใช้หลักไตรสิกขา ในการจัดสร้างสังคมให้เข้าใจซึ่งกันและกัน 
(๒) การสร้างกระบวนการเรียนรู้จากภายในด้วยหลักสาราณียธรรม (๓) กระบวนการจัดการสังคีติ
ร้อยกรองพระธรรมและพระวินัยให้เป็นหมวดหมู่  ง่ายต่อการจดจ าและน าไปปฏิบัติและ  
(๔) กระบวนการสร้างสังคมแห่งสงฆ์ อันได้แก่การมีพระวินัย และระเบียบวิธีปฏิบัติว่าด้วยการ
รวมตัวเป็นหมู่สงฆ์จากองค์ความรู้ในด้านการจัดการความรู้๗ 
 
๖. ผลการวิจัย  
 จากการใช้พุทธวิธีการจัดการความรู้สู่การพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์ในเขตภาคเหนือตอนบน 
สรุป ได้ ดั งนี้  การจั ดการความรู้ เ ป็น เครื่ อ งมื อของการ พัฒนาองค์ กร  ( Organizational 
Development) ที่เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นที่จะต้องน ามาใช้ในการบริหารและพัฒนาองค์กรเพ่ือให้
องค์กรได้มีการส ารวจ แบ่งประเภทความรู้ วิเคราะห์ความรู้ เพ่ือสร้างกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
น าเสนอความรู้เพ่ือน ามาใช้ในการบริหารจัดการควบคุม การปฏิบัติงานในองค์กร เพ่ือก่อให้เกิดคนดี 
คนเก่ง ในองค์กรด้วยวิธีการจัดการทรัพยากรในองค์กรได้แก่ Man Machine Methool Matcrials 
ด้วยพุทธวิธีเข้าถึงความรู้ที่แท้จริง รู้แจ้งเห็นจริง ด้วยการปฏิบัติจริง หรือที่เรียกว่า Learning by 
Doing ซึ่งการจัดการความรู้จะน าพามาสู่การ ฟัง อ่าน ถาม เขียน จดจ าอย่างเป็นระบบด้วยวิธีการ
พัฒนาองค์กรผ่านพุทธวิธีซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนา และการปลูกฝังให้บุคลากรในองค์กรให้
มีความรู้ทักษะ ความสามารถ ก่อให้เกิดการพัฒนาตนพัฒนาองค์กร    
 จากโลกาภิวัตน์ซ่ึงเป็นกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก และปัจจุบันตามเกณฑการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของส านักงาน คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) เกี่ยวกับองคประกอบที่ ๗ การบริหารและการจัดการและตัวบงชี้ สกอ. ๗.๒ การ
พัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู คือ ก าหนดใหสถาบันมีการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและ
สังคม แหงการเรียนรู โดยมีการรวบรวมองคความรูที่มีอยูในสถาบันมาพัฒนาใหเปนระบบ เพ่ือให
                                                           
 

๖ สัมภาษณ์ พระมหาผดุงศักดิ์  เสสปุญโญ หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์นครเชียงราย,๑๐ 
กันยายน ๒๕๕๗,นายเสน่ห์  ใจสิทธ์ิ หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน, ๒๐ กันยายน ๒๕๕๗,พระครู
สุตชยาภรณ์  รก.หัวหน้าสาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง, ๒๐ กันยายน ๒๕๕๗, พระสมุห์อุทัย   
อุทยเมสี รก.หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน, ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ 

๗ เอื้อมพร ชลวร, “การจัดการความรู้เชิงพุทธบูรณาการ” วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต , 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 
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ทุกคนในสถาบัน  สามารถเขาถึงความรูนั้นไดและน าความรูที่ไดไปพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้ง
ปฏิบัติงานไดอยางมี ประสิทธิภาพ ได้ส่งผลกระทบต่อ วิทยาลัยสงฆ์ในเขตภาคเหนือที่อยู่ในระดับ
ล่าง  ปัจจุบันจึงต้องมีวิธีการจัดการความรู้ (Knowledge Management) อันเป็นเครื่องมือเพ่ือใช้
ในการส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายขององค์กร ได้แก่การพัฒนางาน การพัฒนาคน และการพัฒนา
องค์กร เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้    ในขณะเดียวกันการจัดการความรู้ในพระพุทธศาสนา 
มีเป้าหมายมุ่งประโยชน์ความสุขในปัจจุบัน ความสุขในอานาคต และความสุขในการบรรลุธรรม 
ฉะนั้นการประยุกต์หลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับทฤษฎีสมัยใหม่ก่อให้เกิดองค์แห่งการเรียนรู้
ดังนี้ ๑) Knowledge Vision หรือ KV เป็นเป้าหมายของการจัดการความรู้ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์
องค์กรต่อการพัฒนางาน เป็นการกล่าวถึงแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร กฎระเบียบของหน่วยงาน  
ซึ่งมีผลกระทบไปถึงการจัดระบบงานอย่างมีคุณภาพและพันธกิจขององค์กร ของทุกหน่วยงาน
เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยให้เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ๒) Knowledge Sharimg หรือ KS เป็นส่วน
ของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Share and Learn) ของบุคลากรในองค์กร ซึ่งเป็นที่ส่วนที่ส าคัญถือเป็น
หัวใจของการจัดการความรู้ โดยต้องอาศัยบรรยากาศที่เอ้ือต่อการสร้างความรู้ผ่านการท ากิจกรรม
ต่าง ๆ อาทิเช่น การสื่อสาร การประชุมแบบไม่เป็นทางการ อาทิเช่น การเล่าเรื่อง (Storytelling) 
ประสบการณ์ที่ผ่านมา ถึงความส าเร็จและความบกพร่องของงานที่ผ่านมาเพ่ือก่อให้เกิดการเรียนรู้
ในองค์กรฉะนั้นกระบวนการของ Knowledge Vision และ Knowledge Sharing นั้นจ าเป็นที่
จะต้องมีพุทธวิธีในการเข้ามาเป็นพ้ืนฐานการจัดการความรู้เพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาทีมงานและ
องค์การ เพ่ือก่อให้เกิดความมั่นคง ยั่งยืน เป็นองค์กรที่ประสบความส าเร็จมีความสุขในการท างาน 
ด้วยความสามัคคีได้ด้วยหลัก อปริหานิยธรรม ๗ ประการ อันเป็นที่ตั้งแห่งความไม่รู้จักเสื่อมเป็น
เหตุที่ตั้งของความสามัคคีสร้างความเป็นปึกแผ่นแห่งครัวเรือน หมู่คณะและประเทศช าติ  
๓)Knowledge Asset หรือ KA เป็นส่วนของคลังความรู้ที่ได้จากการเก็บสะสมเกร็ดความรู้ เป็นการ
จดบันทึกความรู้  เทคนิค เคล็ดลัดในการท างานที่ ได้มาจากการและเปลี่ยนเรียนรู้ผ่ าน
กระบวนการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีคุณภาพและเป็นทรัพยการที่มีค่าในองค์กร ผ่านพุทธ
วิธีที่เป็นการพัฒนาคนให้เป็นคนดี คนเก่ง ด้วยธรรมของคนดี ได้แก่ อปริหานิยธรรม ๗  ตาม
แผนภาพต่อไปนี้ 
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 จะเห็นได้ว่า การพัฒนาคน วิทยาลัยสงฆ์ในเขตภาคเหนือตอนบน ควรน าหลักสัปปุริส-
ธรรม ๗   มาประยุกต์และบูรณาการโดยให้เป็น นโยบายของวิทยาลัยสงฆ์ในเขตภาคเหนือตอนบน
อย่างจริงจัง เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอันจะมาน ามาซึ่งประโยชน์ต่อวิทยาลัยสงฆ์ บุคลากร  
และส่งเสริมให้บุคลากรทุกฝ่ายมีได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ   การพัฒนางาน การจัดการ
ความรู้ในองค์กรมุ่งให้ผลงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการพัฒนาองค์การซึ่งเป็นระบบการที่
เกิดจากการอยู่ร่วมกัน การประสานงาน และการช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในองค์การ โดยเป็น
การเปลี่ยนแปลงระบบองค์กรอย่างมีแบบแผน เพ่ือให้องค์กรสามารถแก้ไขปัญหาและมีการ
พัฒนาการอย่างเหมาะสมด้วยการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานขององค์กรด้วย
การพยายามสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก และบรรยากาศในการท างานที่เอ้ือประโยชน์ต่อทั้ง
บุคคล กลุ่มและองค์กรโดยอาศัยเครื่องมือทางการบริหารต่างๆ  มาบูรณาการระหว่างบุคคลให้เข้า
กับองค์กรได้อย่างเหมาะสมด้วยทิศทางที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันภายใต้สภาพแวดล้อมปัจจุบันที่มีการ
พลวัตรอย่างรวดเร็ว ซึ่งผู้บริหารจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลง
และการพัฒนาองค์การ เพ่ือให้สามารถพัฒนาหรือสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักคุณธรรมน าโดยน าหลักอปริหานิยธรรม ๗ มาบูรณาเข้ากับการบริหาร
องค์กร และการพัฒนาองค์กร ซึ่งเป็นระบบการที่เกิดจากการอยู่ร่วมกัน การประสานงาน และการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในองค์การ โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงระบบองค์กรอย่างมีแบบแผน 
เพ่ือให้องค์กรสามารถแก้ไขปัญหาและมีการพัฒนาการอย่างเหมาะสมด้วยการพัฒนาประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการท างานขององค์กรด้วยการพยายามสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก และ
บรรยากาศในการท างานที่เอ้ือประโยชน์ต่อทั้งบุคคล กลุ่มและองค์กรโดยอาศัยเครื่องมือทางการ
บริหารต่างๆ มาบูรณาการระหว่างบุคคลให้เข้ากับองค์กรได้อย่างเหมาะสมด้วยทิศทางที่ส่งเสริม  
ซึ่งกันและกันรวดเร็ว ซึ่งผู้บริหารและพัฒนาองค์การจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้าง
การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ เพ่ือให้สามารถพัฒนาหรือสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับ

KV 
คน 

KA 
องค์กร 

KM 
KS  

งาน 
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องค์การไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักคุณธรรมในการบริหารงานให้มีประสบความส าเร็จ การ
น าหลักธรรม อปริหานิยธรรม ๗  เป็นแนวทางในการบริหารจัดการความรู้ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
อย่างน้อย ๓ ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน 
และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้    
 

๗. ข้อเสนอแนะ 

 ๑.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ๑.๑ การก าหนดนโยบายพุทธวิธีการจัดการความรู้  ควรก าหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา เพ่ือเสริมสร้างกระบวนการจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ   
 ๑.๒ การน ารูปแบบการจัดการความรู้ไปสู่วิทยาลัยสงฆ์ในเขตภาคเหนือตอนบน จะต้อง  
มีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จโดยมีกระบวนการติดตามประเมินผล 
 ๑.๓ วิทยาลัยสงฆ์ในเขตภาคเหนือตอนบน ควรสนับสนุนงบประมาณในการจัดการ
ความรู้ในส่วนงาน   
 ๒. การเสนอแนะด้านปฏิบัติ 
 ๒.๑  วิทยาลัยสงฆ์ในเขตภาคเหนือตอนบน ควรด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์ ด้านการ
จัดการความรู้ เพ่ือการพัฒนาองค์กรเอง  
 ๒.๒ วิทยาลัยสงฆ์ในเขตภาคเหนือตอนบน ควรก าหนดขั้นตอนการจัดการความรู้โดย
จัดท าคู่มือการจัดการความรู้ส าหรับใช้เป็นข้อปฏิบัติในการด าเนินการขององค์กร 
 ๒.๓ วิทยาลัยสงฆ์ในเขตภาคเหนือตอนบน ควรกระตุ้น และชี้น าให้ให้บุคลากรเกิดความ
เข้าใจและเห็นประโยชน์ของการจัดการความรู้ส าหรับองค์กร  
 ๓. การเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป    

 ๓.๑ วิทยาลัยสงฆ์ในเขตภาคเหนือตอนบน ควรมีการวางแผนเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ความรู้ด้วยการก าหนดกลยุทธ์อย่างมีมาตรฐาน อย่างเต็มกระบวนการในการจัดการความรู้  
 ๓.๒ วิทยาลัยสงฆ์ในเขตภาคเหนือตอนบน ควรจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้าน
การจัดการความรู้ โดยมีหลักพุทธธรรมเป็นพื้นฐานของการพัฒนาตน คน งาน เพ่ือก่อให้เกิดปัญญา
ในการปฏิบัติงาน  
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การประยุกต์รูปแบบการบริหารเชิงพุทธของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ในจังหวัดนนทบุรี 

An Application of Buddhist Administration Model of 
The Basic Educational Institution In Nonthaburi Province 

บุณรดา กรรณสูต 
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บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาทั่วไปและปัญหาอุปสรรค
ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๒) เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรม แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๓) เพ่ือน าเสนอการประยุกต์รูปแบบการบริหารเชิงพุทธของสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดนนทบุรี  
 ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธีทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ผู้วิจัยได้ศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๑๘ รูป/คน และสนทนากลุ่ม
เฉพาะ ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๙ รูป/คน โดยการวิเคราะห์ข้อมูลแบบอรรถาธิบายและการพรรณนา
ความ ส่วนการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน ๒๒๖ ชุด วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัย สถิติที่ใช้คือค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 ๑) สภาพปัญหาทั่วไปและปัญหาอุปสรรคของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือขาดบุคลากรครู 
การเงินงบประมาณมีอุปสรรค การบริหารวัสดุอุปกรณ์มีข้อบกพร่อง และการจัดการโรงเรียนยังไม่
สอดคล้อง ๒) การประยุกต์ใช้ตามหลักอิทธิบาท ๔ หลักสัปปุริสธรรม ๗ และหลักการจัดการ  
๓) การประยุกต์รูปแบบการบริหารเชิงพุทธของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดนนทบุรี กลุ่มตัวอย่างมี
ความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน กล่าวคือด้านการวางแผน  ด้านการจัดองค์การ 
ด้านการบริหารบุคคล ด้านการอ านวยการ ด้านการควบคุม  
ค าส าคัญ: การประยุกต์รูปแบบการบริหารเชิงพุทธ, สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดนนทบุรี 
                                         
 หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย  
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ABSTRACT 
 Objectives of this research were 1) to study common issues and problems 
of basic education 2) to study Buddhism, concepts and theories related to basic 
education administration and 3) to propose the Buddhist application management 
style for basic education in Nonthaburi province.  
 The research methodology was mixed methods both qualitative and 
quantitative. For qualitative research collected data from documents and in-depth-
interviewing 18  qualified key informants and 9 participants in focus group 
discussion, analyzed data by descriptive interpretation. The quantitative research 
collected data from 226 samples with questionnaires, analyzed data with 
descriptive and inferential statistics. 
 Findings were as follows: 
 common issues and problems of basic education were that teacher 
personnel were limited, budget had problems,materials and equipment 
management had loophole and school administration was not responding to the 
policy. (2) The application of Buddhadhamma was to use Itthipada 4, 
Sappurisadhamma 7 with the management principles, (3) Samples’ opinion towards 
the application of Buddhist administration were at high level in all aspects; 
planning,organizing, staffing, directing and controlling. 
Keywords: An Application of Buddhist Administration Model, The Basic Educational   
               Institution in Nonthaburi Province 
 
๑. บทน า 
 การบริหารจัดการเชิงพุทธมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อองค์การทุกหน่วยงาน ด้วยเหตุที่ว่า
สังคมปัจจุบันตกอยู่ภายในอ านาจเงินตรา โดยเฉพาะกลุ่มชนชั้นน า นักการเมือง นักธุรกิ จ แม้แต่
พระสงฆ์องคเจ้า ยังเชื่ออ านาจวัตถุนิยม เมื่อเป็นเช่นนั้น ส่งผลให้เกิดคู่แข่งขันเพ่ือเอาชนะ ส าหรับ
การบริหารเชิงพุทธเน้นการแสวงหาตามหลักมัชฌิมาปฏิปทา เป็นแนวทางให้สังคมเกิดความ
พอเพียง เป็นพ้ืนฐานแห่งความสันติสุข๑ จากแนวคิดดังกล่าวมานั้นชี้ให้เห็นว่า ปัญหาความวุ่นวาย
ในสังคมไทยที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน เป็นผลมาจากการยึดมั่นถือมั่นในอัตตาธิไตยเกินไป นอกจากนั้น
แล้ว แนวทางการบริหารจัดการเชิงพุทธได้รับความคาดหวังว่า เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาความสับสน
วุ่นวายของสังคมได้ สอดคล้องกับค ากล่าวที่ว่า สังคมไทยได้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติ 
ดังนั้น หลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาจึงมีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิต การท ามาหากิน ค่านิยม
                                         
  ๑สุลักษณ์ ศิวรักษ์, ศาสนากับการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร: รุ่งแสงการพิมพ์, ๒๕๕๓), หน้า ๒๓.   
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และพิธีกรรม ตลอดการศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการบริหาร
ตามหลักธรรมที่ผู้บริหารสามารถน าประยุกต์ใช้กับการบริหารได้ตลอดเวลา ได้แก่ ตามหลักอิทธิ
บาท ๔ และตามหลักสับปุริสธรรม ๗ เป็นต้น๒  
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเรื่อง “การประยุกต์รูปแบบการบริหารเชิงพุทธของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดนนทบุรี” เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาทั่วไปและปัญหาอุปสรรคการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรม แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการบริหาร
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เพ่ือน าเสนอการประยุกต์รูปแบบการบริหารเชิงพุทธของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ในจังหวัดนนทบุรี  
 
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๑. เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคของการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๒. เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรม แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 ๓. เพ่ือน าเสนอการประยุกต์รูปแบบการบริหารเชิงพุทธของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัด
นนทบุรี 
 
๓. วิธีด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัย ได้ศึกษาวิจัยแบบผสานวิธีโดยศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ส าหรับการ
วิจัยเชิงคุณภาพผู้วิจัยได้ติดตามการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก และ
การสนทนากลุ่มเฉพาะ ส่วนการวิจัยเชิงปริมาณได้ศึกษาเชิงส ารวจข้อมูล สถิติพรรรณานา คือ
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
๔. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยทั้งเชิงคุณภาพ เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ เป็น
การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๑๘ รูป/คน และสนทนากลุ่มเฉพาะ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๙ รูป/คน ส่วนการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษาวิจัยเป็น
แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๒๒๖ คน 
๕. ผลการวิจัย 
 ๑. สภาพปัญหาทั่วไปและปัญหาอุปสรรคของการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่(๑) 
ขาดบุคลากรที่มีความช านาญการด้านความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ (๒) การบริหารการเงินของ

                                         
 ๒กมล ฉายะวัฒนะ, การบริหารคนและงานด้วยวิธีการของพระพุทธเจ้า, (กรุงเทพมหานคร: พิมพ์
ดีการพิมพ์, ๒๕๕๔), หน้า ๑๔. 
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โรงเรียนย่อมต้องอาศัยหลักการมากมายเพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิภาพ (๓) การบริหารวัสดุอุปกรณ์
และครุภัณฑ์ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดนนทบุรีมีข้อบกพร่องเรื่องครุภัณฑ์ส านักงานไม่
เพียงพอกับปริมาณความต้องการ (๔) การจัดการสถานศึกษาต้องน าระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน การก าหนดยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียน  
 ๒. หลักพุทธธรรมแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ได้แก่ ตามหลักอิทธิบาท ๔ ตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ มีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการเรียนการสอนใน
ยุคปัจจุบัน และการประยุกต์ใช้ตามการบริหาร เช่น การวางแผน การจัดองค์การ การบริหารบุคคล 
การอ านวยการ และการควบคุม 
 ๓. การประยุกต์รูปแบบการบริหารเชิงพุทธของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในจังหวัดนนทบุรี 
ได้แก่ (๑) การวางแผน ช่วยให้การว่าจ้างบุคลากรใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การวางแผน
บุคลากรเป็นงานที่มีความส าคัญในองค์กรทุกประเภท เป็นการเตรียมการให้ได้บุคลากรใหม่ (๒) การ
จัดองค์การ เป็นการก าหนดโครงสร้างความสัมพันธ์ของสมาชิกและสายบังคับบัญชาภายในองค์กร 
(๓) การบริหารบุคคล เป็นการด าเนินการให้บุคลากรได้เพ่ิมพูนความสามารถในการปฏิบัติงานให้
ได้ผลงานตามท่ีหน่วยงานต้องการหรือให้ได้ผลงานดีขึ้นกว่าเดิม (๔) การอ านวยการ การสั่งงาน การ
ชี้แนะ การให้ความรู้แก่บุคคลในองค์การเพ่ือให้เกิดสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ (๕) การควบคุม 
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน มีการแก้ไขปรับปรุงการท างาน 
 ตามหลักอิทธิบาท ๔ คือ ด้านฉันทะ ส่งเสริมหลักสูตรการเรียนการสอน ด้านวิริยะ ดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ด้านจิตตะ ส่งเสริมครูและนักเรียน ด้านวิมังสา ตรวจสอบวิธีการปฏิบัติงานของ
บุคลากรตามกฎระเบียบ ตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ธัมมัญญุตา ความคิดและก้าวหน้าทันต่อเหตุการณ์
อัตถัญญุตา ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ อัตตัญญุตา รู้จักจุดเด่น จุดด้อย มัตตัญญุตา ส่งเสริมสนับสนุนงาน
วิชาการ กาลัญญุตา พัฒนาเด็กนักเรียน ปุริสัญญุตา กลยุทธ์เข้าถึงสังคมชุมชน และปุคคลัญญุตา 
ส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครู 
 
๖. อภิปรายผล 
 ผู้วิจัยสรุปการอภิปรายผลได้ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ด้านการวางแผน การวางแผนส่งเสริมพัฒนาโอกาสความเท่าเทียมกันของบุคลากร
ครูในโรงเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรีชา กันธิยะ ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการ
บริหารโรงเรียนที่พระมีส่วนร่วมในการสอนศีลธรรม” ผลการวิจัยพบว่า๓ สภาพการบริหารโรงเรียน
ที่พระมีส่วนร่วมในการสอนศีลธรรมประกอบด้วยปรัชญา คือคุณธรรมน าความรู้ สร้างทักษะอาชีพ 
พัฒนาสังคม วิสัยทัศน์ คือเสริมสร้างคุณธรรม ความรู้ พัฒนามาตรฐานอาชีพ อนุรักษ์สืบทอด 
ศาสนพิธี พัฒนาคนดีมีคุณธรรมและความสมานฉันท์ให้สังคมเป็นสุขตามหลักธรรมค าสอนทาง
                                         
  ๓ปรีชา กันธิยะ, “การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนที่พระมีส่วนร่วมในการสอนศีลธรรม”, 
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยสยาม, ๒๕๕๑). 
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ศาสนาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนที่พระมีส่วนร่วมใน
การสอนศีลธรรมประกอบด้วย รูปแบบหลักของการบริหารแบบย่อยอีก รูปแบบหลักการบริหาร
โรงเรียนที่พระมีส่วนร่วมในการสอนศีลธรรม รูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนที่พระมีส่วน
ร่วมในการสอนศีลธรรมในโรงเรียน และรูปแบบย่อยการบริหารงานวิชาการด้านการจัดการหลักสูตร
ของโรงเรียนที่พระมีส่วนร่วมในการสอนศีลธรรมในโรงเรียน  
 เม่ือผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในจังหวัดนนทบุรี มีการวางแผนการบริหารโรงเรียน
ตามกฎระเบียบและนโยบายของส่วนกลาง มีการวางแผนการบริหารบุคลากรในโรงเรียนให้
สอดคล้องตามนโยบาย ตามโครงสร้างหลักสูตร มีการวางแผนการบริหารวิชาการเพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาความรู้แก่ครู และเจ้าหน้าที่ในโรงเรียนในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสม มีการวางแผนต าแหน่ง
หน้าที่ครู ประจ าชั้นเรียนและครูอัตรจ้าง เจ้าหน้าที่ในโรงเรียนให้ชัดเจน มีการวางแผนการบริหาร
ทรัพยากรในโรงเรียนตามวัตถุประสงค์โดยให้มีคณะกรรมการติดตามประเมินผลการเรียนการสอน
ตามหลักวิชาการ จึงเป็นเหตุผลให้บุคลากรมีความคิดเห็นด้านการวางแผน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก 
 ๒. ด้านการจัดองค์การ เป็นการก าหนดโครงสร้างความสัมพันธ์ของสมาชิกและสาย
บังคับบัญชาภายในองค์กร มีการแบ่งงานกันท าและการกระจายอ านาจ เป็นการมอบหมายหน้าที่
การงานให้ปฏิบัติตามความเหมาะสมกับความสามารถ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระราชรัตนมง-
คล ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิธีการสอนศีลธรรมระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของ
พระสอนศีลธรรมตางโครงการของกระทรวงศึกษาธิการ” ผลการวิจัยพบว่า๔ หลักสูตรฝึกอบรม วิธี
สอนศีลธรรมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของพระสอนศีลธรรม มีผลการประเมินดัชนีความสอดคล้อง
มากกว่า ๐.๐๕ และมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดผลการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม พบว่า 
หลังการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีคะแนนทดสอบความรู้เพ่ิมขึ้นมกกว่าก่อนการฝึกอบรม
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อการใช้หลักสูตร
ฝึกอบรมอยู่ในระดับมากที่สุด  
 เมื่อผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดนนทบุรี มีการจัดการแบ่งภาระหน้าที่ครู 
และเจ้าหน้าที่ตามโครงสร้างของโรงเรียน ผู้บริหารก าหนดนโยบายขึ้น เช่นการมอบหมายงาน  
ความรับผิดชอบให้กับครู ผู้สอนแต่ละชั้นเรียนรับผิดชอบดูแลวิชาที่สอนอยู่ มีการส่งเสริมครู 
บุคลากรในโรงเรียน และนักเรียน ให้รักษากฎระเบียบวินัยของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด มีการ
น าเสนอการบรรจุแต่งตั้งครู บุคลากรในโรงเรียนตามเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้งอย่างโปร่งใส มีการ
เปิดรับสมัครนักเรียนในเขตบริการของโรงเรียนทุกปีตามกฎระเบียบและเป็นไปอย่างบริสุทธิ์
ยุติธรรม จึงเป็นเหตุผลให้บุคลากรมีความคิดเห็นด้านการจัดองค์การ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

                                         
  ๔พระราชรัตนมงคล (มนตรี ยางธิสาร), “การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิธีการสอนศีลธรรมระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นของพระสอนศีลธรรมตางโครงการของกระทรวงศึกษาธิการ”, วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่, (บัณฑิตวิยาลัย                            , ๒๕๕๔). 
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 ๓. ด้านการบริหารบุคคล เป็นการด าเนินการให้บุคลากรได้เพ่ิมพูนความสามารถในการ
ปฏิบัติงานให้ได้ผลงานตามที่หน่วยงานต้องการหรือให้ได้ผลงานดีขึ้นกว่าเดิม การพัฒนาบุคลากรมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ บัณฑิต ฉัตร-
วิโรจน์ ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบการจัดความรู้เพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะการสอนของนักศึกษาครู” ผลการวิจัยพบว่า๕ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
แบบการจัดการความรู้ ซึ่งได้รับการประเมินความเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญที่ระดับมากที่สุด รูปแบบ
มีลักษณะเด่น คือ การบูรณาการการจัดการความรู้ กระบวนการกลุ่มและเรียนรู้แบบร่วมมือ การ
เรียนรู้แนวสร้างสรรค์นิยม การน าความรู้ไปสู่การปฏิบัติ และการประเมินผลตามสภาพจริง การ
น าเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบการจัดการความรู้ไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
นักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ ก าแพงเพชร ในรายวิชาพัฒนาความเป็นครูวิชาชีพ จ านวน ๖๐ 
คน กลุ่มทดสอบจ านวน ๓๐ คน และกลุ่มควบคุมจ านวน ๓๐ คน กลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนการสอนและสมรรถนะทางการสอนสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
๐.๐๕ 
 เมื่อผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในจังหวัดนนทบุรี พิจารณาความเหมาะสมตามเกณฑ์
ในการขอย้ายเพ่ือไปปฏิบัติหน้าที่ตามที่ครูเสนอได้ ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาต่อ
ในระดับสูงโดยให้ทุนอุดหนุน มีการจัดการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาเพ่ือพัฒนาวิชาการบุคลากร ให้
มีทักษะ มีประสบการณ์ต่อกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน มีการส่งเสริมครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้เข้าประชุม สัมมนาประจ าปี และได้ไปศึกษาดูงานต่างประเทศปีละ ๑ ครั้ง  กรณีครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเกษียณอายุราชการ หรือลาออกก่อนก าหนดมีกระบวนการด าเนินการอย่าง
โปร่งใส จึงเป็นเหตุผลให้บุคลากรมีความคิดเห็นด้านการบริหารบุคคล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 ๔. ด้านการอ านวยการ ผู้บริหารมีหน้าที่ส าคัญในการอ านวยการทุกอย่างในโรงเรียน
เพ่ือให้การบริหารบุคลากรเป็นไปตามกฎระเบียบ ด้วยวิธีการสั่งการ และรวมถึงการชี้แนะงานให้
บุคลากรทุกระดับได้ลงมือปฏิบัติตามเพ่ือให้การด าเนินงานขององค์การสามารถบรรลุเป้าหมาย 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นงลักษณ์ เรือนทอง ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มี
ประสิทธิผล” ผลการวิจัยพบว่า๖ องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล 
ประกอบด้วย ๘ องค์ประกอบคือ (๑) เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (๒) ผู้บริหารและครูเป็นมืออาชีพ 
(๓) การประกันคุณภาพ การตรวจสอบได้และความเชื่อถือ (๔) สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
(๕) การมีวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ร่วมกัน (๖) เน้นการเรียนการสอน (๗) การสอนที่มีวัตถุประสงค์ 

                                         
  ๕บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์, “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบการจัดความรู้เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะการสอนของนักศึกษาครู”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐). 
  ๖นงลักษณ์ เรือนทอง, “รูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล”, วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปกร, ๒๕๕๐). 
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(๘) มีความคาดหวังต่อนักเรียนสูง รูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล เป็นรูปแบบที่
ประกอบด้วยองค์ประกอบที่ส าคัญ ๘ องค์ประกอบ ซึ่งมีความเหมาะสมถูกต้อง เป็นไปได้ และ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดทฤษฎีของการวิจัย  
 เมื่อผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดนนทบุรี มีการจัดสัมมนาภารกิจหลัก ๔ 
ด้าน คือด้านบริหารวิชาการ ด้านบริหารงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารงานทั่วไป  
ทุกปี บริหารจัดการทรัพยากรของโรงเรียนมีระบบและระบียบสามารถตรวจสอบได้ การบริหาร
จัดการงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ ตามระเบียบขั้นตอนที่กระทรวงการคลังก าหนด  
การบริหารจัดการงานพัสดุ ทะเบียนทรัพย์สินของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบันสามารถตรวจสอบได้ทุก
เวลา จัดระบบเครือข่ายการศึกษาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนแจ้งความ
เคลื่อนไหวกิจกรรมในโรงเรียนทุกภาคเรียน จึงเป็นเหตุผลให้บุคลากรมีความคิดเห็นด้านการ
อ านวยการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 ๕. ด้านการควบคุม เป็นภาระหน้าที่ของผู้บริหารเชิงประยุกต์ศิลป์ ซึ่งน ามาใช้ในการ
ปฏิบัติต่อบุคลากรครูเพ่ือสั่งงานทุกระดับชั้น โดยสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติสิ่งหนึ่งสิ่งใด พร้อมทั้ง
ให้ความช่วยเหลือต่อการปฏิบัติงานในสถานศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฬาภรณ์ มาเสถียร-
วงศ์ ได้วิจัยเรื่อง “นโยบายและยุทธศาสตร์ทางการศึกษาแบบมุ่งอนาคตเพ่ือเด็กและเยาวชนไทย” 
ผลการวิจัยพบว่า๗ สังคมไทยต้องเผชิญกับแนวโน้มส าคัญและความไม่แน่นอนในด้านต่างๆ ที่มี
ผลกระทบต่อสังคม เด็ก เยาวชน และการศึกษาไทย กระแสเศรษฐกิจเสรีที่มีผลต่อภาวะการแข่งขัน
และการแย่งชิงเพ่ือเข้าถึงความรู้ กระแสความก้าวหน้าทางวิทยาการที่ส่งผลกระทบต่อการเร่งรัดให้
การศึกษาต้องไล่ทันต่อความรู้และวิธีวิทยาใหม่ๆ กระแสการเมืองยุคใหม่ท่ามกลางสังคมพหุ
วัฒนธรรมที่หนีไม่พ้นซึ่งความขัดแย้งและการเรียนร้องสิทธิทางสังคม ในชุมชน ชาติพันธุ์ต่างๆ 
แนวโน้มวิกฤตทางจริยธรรคุณธรรม รวมถึงความอ่อนแอของสถาบันครอบครัว ที่มีผลต่อการอบรม
เลี้ยงดู และการใช้ชีวิตของเด็กและเยาวชน ซึ่งทั้งหมดนี้ยังส่งผลสืบเนื่องเชื่องโยงไปกับปัญหาวิกฤต
เยาวชน เรื่องการใช้ชีวิตเสี่ยงเป็นต้น  
 เมื่อผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดนนทบุรี ก ากับ ควบคุมดูแลทรัพยากรทั้ง
ปวงของโรงเรียนให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับอย่างยุติธรรม ก ากับดูแล ครูและบุคลากรใน
โรงเรียน ทุกคนให้ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างทั่วถึง ส่งเสริมบุคลากรให้ปฏิบัติ
หน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างซื่อสัตย์และสุจริต ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้ตรงตามเวลาที่โรงเรียนก าหนดไว้ ประเมินผลการเรียนการสอนแต่ละภาคเรียนเป็นปัจจุบัน 
เพ่ือรายงานผลการเรียนให้ผู้ปกครองทราบและสรุปผลการศึกษาทุกปีต่อสาธารณะ จึงเป็นเหตุผลให้
บุคลากรมีความคิดเห็นด้านการควบคุม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

                                         
  ๗จุฬาภรณ์  มาเสถียรวงศ์, “นโยบายและยุทธศาสตร์ทางการศึกษาแบบมุ่งอนาคตเพื่อเด็กและ
เยาวชนไทย”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙). 
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๗. ข้อเสนอแนะ 
 ๑. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ๑. การวางแผน เป็นการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมทุกอย่างภายในโรงเรียนให้เกิด
ความรู้และการศึกษาของเด็กและเยาวชน การวางแผนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดนนทบุรี ต้อง
ไปตามนโยบายของส่วนกลาง 
 ๒. การจัดองค์การ เพ่ือการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดนนทบุรีเน้นความเป็น
อิสระ มีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้  
 ๓. การบริหารบุคคลของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดนนทบุรี เลือกตัวบุคลากรครูที่มี
ความรู้ความสามารถ ตรงตามกฎกระทรวงก าหนด และมีความเป็นครูวิชาชีพ 
 ๔. การอ านวยการเพ่ือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดนนทบุรีเป็นไปตาม
หลักการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ  การบริหารบุคคล และ การบริหารทั่วไป 
 ๕. การควบคุมการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดนนทบุรี เป็นการก ากับดูแล
ปัจจัยภายในและภายนอก ให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ กฎหมายและสิ่งแวดล้อม  
 ๒. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 ๑. ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดนนทบุรี วางแผนตามกฎระเบียบและ
นโยบายของส่วนกลาง วางแผนตามโครงสร้างหลักสูตร เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาความรู้แก่ครู และ
เจ้าหน้าที่ในโรงเรียนในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสม วางแผนต าแหน่งหน้าที่ครู  ประจ าชั้นเรียนและ
ครูอัตรจ้าง เจ้าหน้าที่ในโรงเรียนให้ชัดเจน วางแผนการบริหารทรัพยากรโดยให้มีคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลการเรียนการสอนตามหลักวิชาการ 
 ๒. ผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในจังหวัดนนทบุรี จัดแบ่งภาระหน้าที่ครูและเจ้าหน้าที่
ตามโครงสร้างของโรงเรียน มอบหมายงาน ความรับผิดชอบให้กับครู ผู้สอนแต่ละชั้นเรียน
รับผิดชอบดูแลวิชาที่สอนอยู่ ส่งเสริมครู บุคลากรในโรงเรียน และนักเรียน ให้รักษากฎระเบียบวินัย
ของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด น าเสนอการบรรจุแต่งตั้งครู บุคลากรในโรงเรียนตามเกณฑ์การบรรจุ
แต่งตั้งอย่างโปร่งใส เปิดรับสมัครนักเรียนในเขตบริการของโรงเรียนทุกปีตามกฎระเบียบและเป็นไป
อย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม 
 ๓. ผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในจังหวัดนนทบุรี พิจารณาความเหมาะสมตามเกณฑ์
ในการขอย้าย ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาต่อในระดับสูงโดยให้ทุนอุดหนุน 
ฝึกอบรม ประชุม สัมมนาเพ่ือพัฒนาวิชาการบุคลากร ให้มีทักษะ มีประสบการณ์ต่อกิจกรรมการ
จัดการเรียนการสอน ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เข้าประชุม สัมมนาประจ าปี และได้
ไปศึกษาดูงานต่างประเทศปีละ ๑ ครั้ง กรณีครูและบุคลากรทางการศึกษาเกษียณอายุราชการ หรือ
ลาออกก่อนก าหนดมีกระบวนการด าเนินการอย่างโปร่งใส 
 ๔. ผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในจังหวัดนนทบุรี จัดสัมมนาการบริหารวิชาการ การ
บริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารงานทั่วไป มีระบบและระบียบสามารถ
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ตรวจสอบได้ทั้งการเงิน บัญชี และพัสดุของโรงเรียน จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนแจ้ งความ
เคลื่อนไหวกิจกรรมในโรงเรียนทุกภาคเรียน 
 ๕. ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดนนทบุรี ก ากับดูแลทรัพยากรทั้งปวงของ
โรงเรียนให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ก ากับดูแล ครูและบุคลากรในโรงเรียน ทุกคนให้ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างทั่วถึง ส่งเสริมบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างซื่อสัตย์และ
สุจริต ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ตรงตามเวลาที่โรงเรียน
ก าหนดไว้ ประเมินผลการเรียนการสอนแต่ละภาคเรียนเป็นปัจจุบัน เพ่ือรายงานผลการเรียนให้
ผู้ปกครองทราบและสรุปผลการศึกษาทุกปีต่อสาธารณะ 
 ๓. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 ผลงานวิจัยเรื่อง “การประยุกต์รูปแบบการบริหารเชิงพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
จังหวัดนนทบุรี” ผู้วิจัย ได้ศึกษาจากประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรในพ้ืนที่จังหวัด
นนทบุรี ได้ศึกษาวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ดังนั้น ส าหรับข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัย
ครั้งต่อไป ก็ควรจะศึกษาในประเด็นที่เก่ียวข้อง ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ควรศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน”  
แสดงให้ถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน ทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และปัญหาอุปสรรค 
 ๒. ควรศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักธรรมาภิบาล” 
เพ่ือน ามาเปรียบเทียบและการพัฒนาการการศึกษาในครั้งต่อไป  
 ๓. ควรศึกษาวิจัยเรื่อง “การประยุกต์หลักธรรมาภิบาลเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน” เพ่ือชี้ให้เห็นถึงการเข้าถึงหลักพุทธธรรมได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น 
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การบริหารของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง: ปัญหาและความไม่ต่อเนื่อง 
Administration of the Sufficiency Villages: Problems and 

Discontinuity 
วรรณมาฆะ  เกสรดอกไม้ 

ธนวัฒน์  พิมลจินดา 
 

บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้ มุ่งวิเคราะห์เหตุปัจจัยส าคัญที่มีผลกระทบต่อการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่มชุมชน โดยการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญใน ๘ 
หมู่บ้าน ครอบคลุมพ้ืนที่ ๔ จังหวัดทางภาคเหนือของประเทศ   จากการวิเคราะห์ พบว่า มี ๕
ประเด็นส าคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการกลุ่มชุมชน ซึ่งท าให้เกิดการขาดความต่อเนื่องใน
การด าเนินกิจกรรมการพัฒนา ประกอบด้วย (๑) การขาดการสื่อสารท าความเข้าใจและการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของชาวบ้าน (๒) การขาดการวิเคราะห์วิถีชีวิตและบริบทของชุมชนเพ่ือการออกแบบ
กิจกรรมการพัฒนาที่เหมาะสมกับวิถีชีวิต (๓) การเปลี่ยนแปลงนโยบายและแนวทางการพัฒนา  
ซึ่งไม่ต่อเนื่องและไม่สอดคล้องกับบริบทและวิถีชีวิตของชุมชน (๔) ภารกิจของภาครัฐยังไม่
ครอบคลุมการให้ความรู้ การติดตามและประเมินผลการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาอย่างชัดเจน และ 
(๕) วิถีชีวิตของชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการรับวัฒนธรรมความเจริญจากชุมชนเมือง 
ค าส าคัญ: เศรษฐกิจพอเพียง, หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง, การบริหารของกลุ่มชุมชน 
 

ABSTRACT 
 This research focused on factors affecting the application of the 
Sufficiency Economy in the administration of the community by collecting data 
from 8 villages in 4 provinces in Northern Region Thailand. From the analysis, it was 
found that there were five items that were barriers in the administration of the 
community. It made the discontinuity in doing the developmental activities 
consisting of, 1) a lack of the communication to make understanding and the 
promotion of the participation of the people, 2) a lack of the analysis of the way of 
life and the context of the community to design the developmental activities 
suitable to the way of life, 3) changing the policy and the way for the development 
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discontinuous and inconsistent to the context and the way of life of the 
community, 4)duties of the government organization did not cover the knowledge, 
following and evaluation the developmental activities clearly, and 5) the way of life 
of the community changed because of adopting the culture of the urban area. 
Keywords: Sufficient Economy, Sufficiency Villages, Administration of Sufficiency 
Villages 
 
๑. บทน า 
 จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) โดยการ
ระดมความคิดเห็นจากภาคีพัฒนาในทุกภาคส่วน มุ่งเน้นการปรับโครงสร้างสังคมไทยให้มีคุณภาพ 
โดยการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในการพัฒนาสังคมให้มีรากฐานที่มั่นคง และ
สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน๑ การพัฒนาดังกล่าว จ าเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนา เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนและเป็นการสร้างพลังชุมชนในการท ากิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงให้
ประสบผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้๒ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับภาครัฐและผู้น าด้วยว่ามีการเข้าถึง
ประชาชนในชุมชนมากน้อยเพียงใด และสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้หรือไม่๓  
 อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลเชิงสถิติ พบว่า หมู่บ้านที่น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ มี
จ านวนลดลง กล่าวคือ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๔ มีจ านวน ๑๐,๒๗๗ หมู่บ้าน โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ มี
จ านวน ๖,๐๙๐ หมู่บ้าน และลดลงเกือบครึ่งหนึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เหลือเพียง ๓,๔๒๐ หมู่บ้าน   
ข้อมูลดังกล่าวโดยส่วนใหญ่เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงทางภาคเหนือ ซึ่งมีสถิติจ านวนหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงลดลงอย่างมาก กล่าวคือ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ มีจ านวนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
จ านวน ๑๗๘ หมู่บ้าน ในขณะที่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ลดลงเหลือเพียง ๑๑๔ หมู่บ้าน๔ แม้จะมีหน่วยงาน
ภาครัฐที่ผลักดันการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการพัฒนาชุมชนและวิถีชีวิตของ
ประชาชน พร้อมทั้งจัดให้มีการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนในแต่ละหมู่บ้านให้มีการพัฒนาแบบยั่งยืนก็ตาม 
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 เมื่อพิจารณาในเชิงทฤษฎี การส่งเสริมการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ
บริหารจัดการกลุ่มชุมชน เป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยการคิดวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการที่
มีลักษณะเฉพาะและเหมาะสมกับพ้ืนที่ อีกทั้งจ าเป็นต้องสร้างขึ้นบนพ้ืนฐานของความตระหนักรู้
และเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายร่วมกันอย่างชัดเจน  จากประเด็นดังกล่าวนี้  ผู้วิจัยจึงมุ่ง
ศึกษาวิเคราะห์เหตุปัจจัยส าคัญ ที่ท าให้การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการบริหาร
จัดการกลุ่มชุมชนขาดความต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ต่อการวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวทางการแก้ไข
ปัญหาในทางปฏิบัติต่อไป 
 
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ศึกษาและวิเคราะห์เหตุปัจจัยส าคัญที่มีผลกระทบต่อการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่มชุมชนของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  ให้มีความ
ต่อเนื่องและยั่งยืน 
 
๓. ขอบเขตการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ปรับใช้แนวคิดการบริหารจัดการกลุ่มชุมชน เพ่ือเป็นกรอบในการวิเคราะห์ เหตุ
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม
ชุมชนของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประกอบด้วย (๑) การก าหนดวัตถุประสงค์การรวมกลุ่ม
ชุมชน (๒) การสร้างกฎหรือกติกาของกลุ่มชุมชน (๓) การก าหนดบทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบของสมาชิกกลุ่มชุมชน (๔) ความพร้อมของผู้น ากลุ่มชุมชน (๕) ความสามารถในการ
ระดมทุนของกลุ่มชุมชน (๖) การมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มชุมชน (๗) การท าหน้าที่ของกรรมการ
กลุ่มชุมชน (๘) การส่งเสริมการเรียนรู้และการการพัฒนาการเรียนรู้ของสมาชิกกลุ่มชุมชน (๙) การ
สนับสนุนจากเจ้าหน้าที่รัฐ (๑๐) การสร้างเครือข่ายของกลุ่มชุมชน และ (๑๑) ความสามัคคีของ
สมาชิกกลุ่มชุมชน  
 ในการคัดเลือกพ้ืนที่เพ่ือการเก็บข้อมูลนั้น ผู้วิจัยได้คัดเลือกเฉพาะหมู่บ้านที่ “เคย” ผ่าน
การประเมินการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับมั่งมีศรีสุข จากกรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบกับการวิเคราะห์ขนาดพ้ืนที่ของจังหวัด จ านวน
ประชากรภายในจังหวัด สภาพภูมิประเทศของจังหวัด ตลอดจนขนาดพ้ืนที่ของหมู่บ้านเป้าหมายใน
การเก็บข้อมูล และกิจกรรมการพัฒนาในหมู่บ้านที่มีลักษณะของกิจกรรมใกล้เคียงกัน  ซึ่งผู้วิจัยได้
คัดเลือกมาจ านวนทั้งสิ้น ๘ หมู่บ้าน ใน ๔ จังหวัดทางภาคเหนือ ประกอบด้วย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
จังหวัดตาก จังหวัดน่าน และจังหวัดอุทัยธานี 
 
 
 



ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒  พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙110

๔. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative  Research) โดยเน้นศึกษา
วิเคราะห์เหตุปัจจัยและข้อเสนอแนะการบริหารของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับมั่งมีศรีสุขใน
เขตภาคเหนือ  โดยรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ดังนี้   
 ๑.แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary  Source  of  Data) 
 การรวบรวมข้อมูลที่เป็นเอกสารและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับวิเคราะห์เหตุปัจจัยและ
ข้อเสนอแนะการบริหารของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับมั่งมีศรีสุขในเขตภาคเหนือ  จากผลงาน
ทางวิชาการที่มีความเกี่ยวข้อง  จากห้องสมุดของสถานศึกษา  และแหล่งข้อมูลสาธารณะซึ่ง
สามารถแยกประเภทของแหล่งข้อมูลได้ดังนี้   
 ๑.๑ หนังสือ  ได้แก่  เอกสาร วารสารที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์เหตุปัจจัยและ
ข้อเสนอแนะการบริหารของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับมั่งมีศรีสุขในเขตภาคเหนือ   
 ๑.๒ สื่ออิเล็กทรอนิกส์  ได้แก่  เว็บไซด์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา
ของการวิเคราะห์เหตุปัจจัยและข้อเสนอแนะการบริหารของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับมั่งมีศรี
สุขในเขตภาคเหนือ   
 ๒.แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary  Source  of  Data)   
 ผู้ศึกษาด าเนินการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ (Interview) และการสนทนากลุ่ม 
(Focus Group) สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
  ๒.๑ การสัมภาษณ์ (Interview) โดยใช้แบบสัมภาษณ์ (๑) แบบสัมภาษณ์
เจ้าหน้าที่ของรัฐ   คือ  นักพัฒนาชุมชน  นักวิชาการสถานีพัฒนาที่ดิน พัฒนาการอ าเภอ  เกษตร
อ าเภอ ของพ้ืนที่ที่ท าการศึกษาในเขตภาคเหนือ   (๒) แบบสัมภาษณ์ผู้น าชุมชน  คือ ผู้ใหญ่บ้าน  
  ๒.๒  การสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยใช้แบบระดมความคิดกับสมาชิกกลุ่ม
หรือประชาชนในพ้ืนที่ที่ เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงของพ้ืนที่
ท าการศึกษาในเขตภาคเหนือ 
 
๕. ผลการวิจัย 

เหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อความต่อเนื่องในการบริหารหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับมั่งมีศรีสุข
ในเขตภาคเหนือได้ดังนี้ 

๑. ขาดการสื่อสารแบบสองทางและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน   
จากข้อมูลที่สรุปข้างต้น   สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าปัญหาส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้

การด าเนินงานของกลุ่มชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงขาดความต่อเนื่อง  ซึ่งเป็นผลมาจากการ
ขาดการส่งเสริมการส่ือสารแบบสองทางและขาดการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการ
ตัดสินใจในประเด็นส าคัญต่างๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความรู้ความเข้าใจของสมาชิกกลุ่มชุมชน  เช่น  
ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของสมาชิกกลุ่มชุมชนต่อวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่มชุมชน การ
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ก าหนดกฎและกติกาของกลุ่มชุมชนซึ่งขาดการมีส่วนร่วมจากสมาชิกกลุ่ม  ซึ่งส่งผลสืบเนื่องต่อการ
รับรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองในการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มชุมชน  เป็นต้น 

๒. การวิเคราะห์แนวทางการด าเนินงานที่ขาดการศึกษาบริบทของชุมชน 
โดยหลักการแล้ว  การส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มจ าเป็นต้องพิจารณาถึงบริบท  วิถีชีวิต  รวมทั้ง

สภาพแวดล้อมของชุมชน  เพื่อประกอบการวิเคราะห์และออกแบบแนวทางการด าเนินงานที่มีความ
สอดคล้องกับบริบทดังกล่าว ทั้งนี ้จากการอภิปรายผลข้างต้นพบว่า ขาดการศึกษาถึงวิถีชีวิต  อาชีพ  
และรายได้ของครัวเรือนซึ่งส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวมทั้งรูปแบบการตั้งบ้านเรือน
ของสมาชิกกลุ่มที่มีการกระจายตัวอยู่ห่างกัน ได้ส่งผลกระทบต่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกกลุ่มชุมชนในการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มร่วมกัน รวมทั้งส่งผลสืบเนื่องต่อการสร้างเครือข่าย
ของกลุ่มชุมชนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของสมาชิกกลุ่มชุมชนด้วยเช่นกัน 

๓. การเปลี่ยนแปลงนโยบายและแนวทางการพัฒนา 
จากการอภิปรายผลพบว่า  ปัญหาส าคัญอีกประการหนึ่งที่ท าให้การด าเนินงานด้านการ

พัฒนาขาดความต่อเนื่อง  เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบายและแนวทางการพัฒนาของ
หน่วยงานภาครัฐ  กล่าวคือ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นโดยมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร
ของหน่วยงาน  ซึ่งมีผลกระทบต่อความต่อเนื่องของการด าเนินกิจกรรม  และหมายรวมถึงการ
สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการ  นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐ  
ยังมีความเกี่ยวพันกับประเด็นที่ ๒ ตามที่กล่าวมาข้างต้น กล่าวคือ ผู้บริหารหน่วยงานอาจขาด
การศึกษาและท าความเข้าใจในบริบทและวิถีชีวิตของชุมชน ซึ่งอาจท าให้การก าหนดและตัดสินใจ
ด าเนินนโยบายมีความผิดพลาดหรือไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนได้อย่างชัดเจน
และเป็นรูปธรรม 

๔. การด าเนินการพัฒนาโดยขาดการมอบหมายภารกิจ 
ตามหลักการด าเนินงานพัฒนากิจกรรมกลุ่มชุมชนจะเป็นไปตามการก าหนดภารกิจความ

รับผิดชอบที่องค์การเป็นผู้ก าหนด  เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนากิจกรรมกลุ่ม
ชุมชน  ทั้งนี้ จากการอภิปรายผลข้างต้น  พบว่าสมาชิกกลุ่มขาดความเข้าใจในการบริหารกลุ่ม
ชุมชน  เช่น การขาดความเข้าใจในการระดมทุนของสมาชิกกลุ่มชุมชน การตั้งกฎหรือกติกากลุ่ม
ชุมชน  เป็นต้น  ส่งผลกระทบต่อการระดมทุนของสมาชิกกลุ่มชุมชน การตั้งกฎและกติกากลุ่ม
ชุมชน  และการสร้างเครือข่ายของกลุ่มชุมชนเช่นกัน 

๕. วิถีชีวิตชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงเพราะรับวัฒนธรรมความเจริญจากเมืองมาสู่ชุมชน   
วิถีชีวิตของชุมชนชนบท  มีความเป็นอยู่แบบพ่ึงพาอาศัย  มีความเมตตาและเผือแผ่ซึ่งกัน

และกัน  ทั้งนี้จากการอภิปรายผลตามที่กล่าวมาข้างต้น พบว่าวิถีชีวิตของชุมชนเปลี่ยนแปลงไปแบบ
ต่างคนต่างอยู่  ขาดการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ขาดความร่วมมือร่วมใจในการด าเนิน
กิจกรรมของกลุ่มชุมชน  ส่งผลกระทบต่อความสามัคคีของกลุ่มชุมชนด้วย 
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๖. อภิปรายผล 
จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์และสังเคราะห์เหตุปัจจัยส าคัญที่ส่ งผลกระทบ

ต่อการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่มชุมชนของหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง โดยสรุปได้ ดังนี้ 

๑. การขาดการสื่อสารแบบสองทางและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน   
กล่าวคือในการด าเนินการท าความเข้าใจด้านการก าหนดวัตถุประสงค์การจัดตั้งกลุ่มและ

จากสภาพปัญหาดังกล่าวควรมีการสื่อสารแบบสองทางที่ผู้รับสาร มีการตอบสนอง และมีปฏิกิริยา
ป้อนกลับไปยังผู้ส่งสาร สามารถโต้ตอบ ปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนความคิดกันได้  สอดคล้องกับ
การศึกษาข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจพอเพียง๕ ที่ได้อธิบายการ
พัฒนาแบบยั่งยืนต้องอาศัยความเข้มแข็งของชุมชน  ซึ่งประกอบด้วย การติดต่อสื่อสารแบบสองทาง
ที่ผู้รับสาร มีการตอบสนอง  สามารถโต้ตอบ ปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนความคิด      

๒. การวิเคราะห์แนวทางการด าเนินงานที่ขาดการศึกษาวิถีชีวิตและบริบทของชุมชน 
โดยหลักการแล้ว การส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มจ าเป็นต้องพิจารณาถึงบริบทชุมชน วิถีชีวิตของ

ประชาชน รวมทั้งสภาพแวดล้อมของชุมชน เพ่ือประกอบการวิเคราะห์และออกแบบแนวทางการ
ด าเนินงานที่มีความสอดคล้องกับบริบทดังกล่าว  ทั้งนี้ จากข้อมูลข้างต้นพบว่าขาดการศึกษาถึงวิถี
ชีวิต อาชีพ และรายได้ของครัวเรือนซึ่งส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวมทั้งรูปแบบการตั้ง
บ้านเรือนของสมาชิกกลุ่มชุมชนที่มีการกระจายตัวอยู่ห่างกัน สอดคล้องกับแนวความคิดของ
ชนานันท์  มันธุภา๖ ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการน าโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษ ไปปฏิบัติจากผลการวิจัยพบว่า ท าเลที่ตั้งถิ่นฐานชาวบ้านไม่มีการ
รวมกลุ่มเป็นชุมชนไม่มีเครื่องมืออุปกรณ์ ที่ทันสมัยและเหมาะสมในการน าเสนอกิจกรรมต่างๆ ของ
ศูนย์เรียนรู้ ขาดงบประมาณสนับสนุนในการฝึกอบรมเกษตรกรสมาชิกท่ีต้องการเข้ารับการฝึกอบรม
ในศูนย์ฯ รวมทั้งงบประมาณที่จัดสรรนั้นล่าช้า และลดลงท าให้ขาดความต่อเนื่องในการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ  

๓. การเปลี่ยนแปลงนโยบายและแนวทางการพัฒนา 
ปัญหาส าคัญอีกประการหนึ่งที่ท าให้การด าเนินงานด้านการพัฒนาของกลุ่มชุมชนขาดความ

ต่อเนื่อง เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบายและแนวทางการพัฒนาของหน่วยงานภาครัฐ  
กล่าวคือ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นโดยมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของหน่วยงาน  ซึ่ง
มีผลกระทบต่อความต่อเนื่องของการด าเนินกิจกรรม และหมายรวมถึงการสนับสนุนงบประมาณใน

                                                           

๕ส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจพอเพียง , พอเพียงกับประสิทธิผลขององค์กร
[ออนไลน์], แหล่งที่มา http://www.nedb.go.th. [๒๐ มกราคม  ๒๕๕๐]   
 ๖ ชนานันท์  มันธุภา, “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการน าโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในจังหวัดศรี
สะเกษไปปฏิบัติ”, การค้นคว้าอิสระรัฐประศาสนศาสตร์ มหาบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์,
(บัณฑิตวิทยาลัย :  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ๒๕๕๔). 
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การด าเนินการ  นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐ ยังมีความเกี่ยวพันกับ
ประเด็นที่ ๒ ตามที่กล่าวมาข้างต้น กล่าวคือ ผู้บริหารหน่วยงานอาจขาดการศึกษาและท าความ
เข้าใจในบริบทและวิถีชีวิตของชุมชน ซึ่งท าให้การก าหนดและตัดสินใจด าเนินนโยบายไม่สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับข้อมูลของ                     
กรมการพัฒนาชุมชน๗  กล่าวคือ การก าหนดบทบาทหรือกฎกติกากลุ่ม ต้องเป็นไปตามความ
ต้องการของสมาชิกกลุ่มนั้นๆ  และต้องได้รับความร่วมมือจากสมาชิกกลุ่มด้วยความสมัครใจ 

๔. การด าเนินการพัฒนาโดยขาดการมอบหมายภารกิจ 
ตามหลักการด าเนินงานพัฒนากิจกรรมกลุ่มชุมชนจะเป็นไปตามการก าหนดภารกิจความ

รับผิดชอบที่องค์การเป็นผู้ก าหนด เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนากิจกรรมกลุ่ม
ชุมชน  สอดคล้องกับแนวความคิดของเมตตา จันทร์ประทีป๘ ในการก าหนดบทบาทที่มีต่อกลุ่ม
ชุมชนที่จะสามารถขับเคลื่อนไปได้ด้วยดีโดยการเตรียมความพร้อมของกรรมการกลุ่มชุมชนที่มีความ
รับผิดชอบ  ซื่อสัตย์  สุจริต  ให้เหมาะสมกับที่ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกกลุ่ม 

๕. วิถีชีวิตชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงเพราะรับวัฒนธรรมความเจริญจากเมืองมาสู่ชุมชน   
วิถีชีวิตของชุมชนชนบทโดยพื้นฐานแล้วควรมีลักษณะแบบพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน และมี

ความเมตตาและเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน  สอดคล้องกับพระไพศาล  วิสาโล๙ ได้อธิบายหลักการปลูกฝัง
ความสามัคคีของสมาชิกกลุ่มชุมชน  ให้เกิดขึ้นดังนี้  ฝึกตนเป็นคนสุภาพ  อ่อนน้อมและมีเมตตา
กรุณา  ประพฤติอยู่ในธรรม  อันเป็นความหนักแน่น  อดทนต่อความยากล าบากและรู้จักเสียสละ   

 
๗. ข้อเสนอแนะ 
 แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ส าคัญ เพ่ือประโยชน์ต่อการบริหารกลุ่มชุมชนและการด าเนิน
กิจกรรมของกลุ่มชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา
กลุ่มชุมชนควรก าหนดแนวทางการส่ือสารแบบสองทางเพ่ือท าความเข้าใจที่ถูกต้อง  อย่างไรก็ตาม
ในการก าหนดกิจกรรมหรือเกณฑ์การประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  ควรให้ความส าคัญกับการ
วิเคราะห์เกณฑ์ที่มีความสอดคล้องกับบริบทหรือวิถีชีวิตของสมาชิกกลุ่มชุมชน  เพราะสภาพพ้ืนที่
แต่ละพ้ืนที่มีบริบทที่แตกต่างกัน  ทั้งนี้ต้องมีการมอบหมายภารกิจ  ความรับผิดชอบในการสร้าง
ความเข้าใจในการระดมทุนของกลุ่มชุมชน  การตั้งกฎและกติกากลุ่มชุมชน  และการสร้างเครือข่าย

                                                           

 ๗กรมการพัฒนาชุมชน  กระทรวงมหาดไทย  ๒๕๕๖, หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง, [ออนไลน์], 
แหล่งที่มา http://www.cdd.go.th.[๘ มกราคม ๒๕๕๖]. 
 ๘เมตตา จันทร์ประทีป, การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร : ศักดิ์โสภา 
การพิมพ,์ ๒๕๕๕), หน้า ๘๒. 
 ๙ไพศาล  วิสาโล, พุทธศาสนาไทยในอนาคตแนวโน้มและทางออกวิกฤต, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิสด
ศรีสฤษดิ์วงศ,์ ๒๕๕๐), หน้า ๔๗. 
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ของกลุ่มชุมชนด้วย  ซึ่งควรด าเนินกิจกรรมการพัฒนากลุ่มชุมชนด้วยความต่อเนื่อง ที่หมายรวมถึง
การสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการ  รวมทั้งควรเพ่ิมจ านวนครั้งหรือความถี่ในการติดตาม
การด าเนินกิจกรรมและประเมินผลกิจกรรม  ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกกลุ่ม
ชุมชนด้วย  และผู้น าชุมชนควรมีบทบาทในการสนับสนุนการบริหารงานกลุ่มชุมชน  ทั้งนี้เพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งกับชุมชน  สร้างความเป็นหนึ่งเดียวของชุมชนโดยการชักจูงให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วม
ในกิจกรรมกลุ่มชุมชน  เช่น  ร่วมคิด ร่วมวางแผน  ร่วมประเมินผลของกิจกรรม  สร้างความเป็นน้ า
หนึ่งใจเดียวกันและหวงแหน  รักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนด้วย 
 
 
 
 

บรรณานุกรม 

 (๑) หนังสือ: 
ชาติชาย ณ เชียงใหม่.การบริหารการพัฒนาชนบทเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน . 

กรุงเทพมหานคร : เซ็นจูรี, ๒๕๔๓. 
เมตตา จันทร์ประทีป.  การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร : ศักดิ์โสภา 

การพิมพ์, ๒๕๕๕. 
ไพศาล  วิสาโล. พุทธศาสนาไทยในอนาคตแนวโน้มและทางออกวิกฤต. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิ

สด ศรีสฤษดิ์วงศ,์๒๕๕๐. 
 (๒) วิทยานิพนธ์: 
ชนานันท์  มันธุภา, “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการน าโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในจังหวัด

ศรีสะเกษไปปฏิบัติ”, การค้นคว้าอิสระรัฐประศาสนศาสตร์ มหาบัณฑิตสาขารัฐ
ประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย :  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี,๒๕๕๔. 

 (๓) วารสาร: 
ธนวัฒน์ พิมลจินดา. บทเรียนจากความล้มเหลวในการจัดการร่วมกันเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ใน

เขตพ้ืนที่อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม, ๙ (๒), 
๒๒-๓๒. ๒๕๕๖. 

 (๔) เว็บไซต์: 
ส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจพอเพียง. พอเพียงกับประสิทธิผลขององค์กร.

[ออนไลน์]. แหล่งที่มา : http://www.nedb.go.th. [๒๐ มกราคม  ๒๕๕๐]  
กรมการพัฒนาชุมชน  กระทรวงมหาดไทย  ๒๕๕๖ . หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง. 

[ออนไลน์]. แหล่งที่มา : http://www.nedb.go.th. [๘ มกราคม ๒๕๕๖] 
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง 
ของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร ี

The Public Participation In Building Strong Commnunity  
of Prak Kret Town Municipality, Nonthaburi Province  

 
                               ชาญชัย  ชัยรุ่งเรือง 

 
บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง ของเทศบาล
นครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี” มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑) ศึกษาภูมิหลังของประชาชนที่ส่งผลต่อการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง  ของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี   
๒)   ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างชุมชนเข้มแข็งของเทศบาลนคร
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี   และ ๓) ศึกษารูปแบบของปัจจัยที่เหมาะสมต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง ของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี อย่างยั่งยืน  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามจ านวน ๔๐๐  ชุด โดยใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลใน
พ้ืนที่ศึกษา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาค่าร้อยละ และ Multiple  Regression  
โดยวิธี  Stepwise  เพ่ือหาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง 
ของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  
 ผลการศึกษาพบว่า 
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านบทบาทในสังคม 
ที่ตอบว่าเห็นด้วยอย่างยิ่งคือ  ท่านช่วยแก้ไขปัญหาของชุมชนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ร้อยละ๘๗.๘   
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านความเชื่อถือศรัทธา ที่ตอบว่า
เห็นด้วยอย่างยิ่ง คือ  ท่านเชื่อว่านโยบายการสร้างชุมชนเข้มแข็งของรัฐบาล เป็นนโยบายที่สร้าง
ความมั่นคงให้แก่ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐   
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านจิตส านึกต่อการ
รักชุมชน  ที่ตอบว่าเห็นด้วยอย่างยิ่งคือ  ท่านคิดว่าการท าให้ชุมชนเข้มแข็งตามวัตถุประสงค์ของ
รัฐบาล จะท าให้ชุมชนพ่ึงตนเองได้  ร้อยละ ๑๐๐  
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านกระบวนการ
เรียนรู้การมีส่วนร่วม ที่ตอบว่าเห็นด้วยอย่างยิ่งคือ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างชุมชน
เข้มแข็งก่อให้เกิดการเรียนรู้ในการท าแผนพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพ ร้อยละ ๙๖.๕  

                                                                 
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
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 ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลส าเร็จการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง
ของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี   ที่ตอบว่าเห็นด้วยอย่างยิ่งคือ เรื่อง ชุมชนมีความ
เข้มแข็งและภูมิคุ้มกันที่ดี ร้อยละ ๗๓.๕  
 จากการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ภูมิหลังของประชาชน  ที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการสร้างชุมชนเข้มแข็งของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี   คือ เพศ อายุ   
สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษา  ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง
ของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุ รี ได้แก่ บทบาทในสังคม  ความเชื่อถือศรัทธา   
กระบวนการเรียนรู้การมีส่วนร่วม 
ค าส าคัญ : การมีส่วนร่วมของประชาชน, ชุมชนเข้มแข็ง  
 

ABSTRACT 
 Research titled "The public participation in building strong community of 
Pak Kret city municipality, Nonthaburi province " aimed to 1) examine the 
background of people who involved in  the public  participation in building strong 
community of Pak Kret  city municipality, Nonthaburi  province  2) study the factors 
that affected the public participation  in building strong community of Pak Kret city 
municipality,  Nonthaburi province and 3) study the model of public participation in 
building strong community of Pak Kret city municipality, Nonthaburi province The 
instrument used in this study was 400 questionnaires which were collected in the 
study area. The statistics used for data analysis were the percentage and stepwise 
multiple regression method to determine the factors that affect the public 
participation in building strong community of Pak Kret city municipality, Nonthaburi 
province.  
 Findings were that: 
 Factors affectting the participation of the social activities and help for 
solving problems of the community without expecting something in return were at  
87.8 %. 
 Factors affecting the participation in social activities because people had 
confidence that government's policy to build strong communities in order to create 
stability for people, were at100%.  
 Opinions about the factors that affected the participation of the public 
consciousness of loving community agreed that the objectives of government’ 
policy would make strong community and self-sufficient, representing 100 %. 
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 Opinions about the factors that affect the public participation in the 
process of learning to participate agreed that the public participation in building 
strong community led to the learning in the potential community development, 
representing 96.5%. 
 The successful public participation in building strong community of Pak 
Kret city municipality. Nonthaburi province agreed that the community is 
strengthened and has better immunity, representing 73.5 %. 
 The hypothesis testing was found that the background of people that 
affected the public participation in building a strong community of Pak Kret town 
municipality, Nonthaburi province consisted of gender, marital status and education 
level. While the factors that affected public participation in building a strong 
community of Pak Kret city municipality, Nonthaburi province  were social role, 
faith and the learning process of participation.   
Keyword: Public Participation,  Strong Community  
 
๑. บทน า 
 การเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง เป็นดั่งกระแสเรียกร้องของสังคมให้กันกลับมาพิจารณา
รากเหง้าของตนเองตั้งแต่ความเป็นจริงของสังคม กระบวนการศึกษาเรียนรู้เพ่ือความเป็นไท  หันมา
สร้างจิตส านึกของความเป็นพลเมือง สร้างความรักในชุมชนและสิ่งแวดล้อม ให้ทุคนในชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ เพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างเข้มแข็งโดย
ประชาชนสามารถพ่ึงตนเองได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน  สาเหตุมาจากกระแสการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็วคาดการณ์ได้ยากและซับซ้อนมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าว  ได้ส่งผลกระทบต่อชุมชนทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท  จากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ภัยธรรมชาติที่รุนแรง เช่น ภัยแล้ง น้ าท่วม วาตภัย  เป็นต้น  อันเป็นผล
มาจากการท าลายธรรมชาติของมนุษย์  กระแสนิยมวัฒนธรรมต่างชาติ การบริโภคนิยม  การว่างงาน  ความ
ขัดแย้งภายในประเทศ  ส่งผลให้ความรัก  ความสามัคคี ความเอ้ืออาทร  คุณธรรมของคนในชุมชน
ลดลง  จึงจ าเป็นต้องพัฒนาส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได้ และสามารถ
ปรับตัวให้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งจะเป็นหนทางต่อการแก้ไขปัญหาและเป็นแรง
หนุนต่อการพัฒนาในทุกๆ ด้าน๑ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่
สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน โดยสร้างภูมิคุ้มกันให้คนไทยและสังคมไทยให้มีการ
                                                                 

๑ พิเชฐ ทั่งโต, “ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : กับบทบาทการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม”, วารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีท่ี ๓ ฉบับท่ี ๓  (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๗) : ๕๑-๖๖. 
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เรียนรู้ตลอดชีวิต ตระหนักถึงคุณค่า วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย รวมถึงการพัฒนาชุมชนให้
เข้มแข็ง ให้มีการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น สนับสนุนให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมคิด และ
ก าหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น บนหลักการพ่ึงพาตนเองที่ค านึงถึงศักยภาพทรัพยากร ภูมิ
ปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเป็นหลัก โดยให้ความส าคัญกับการจัดการเรียนรู้
ในชุมชนและการถ่ายทอดภูมิปัญญาที่ช่วยพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ  ภายใต้การพัฒนาที่มี
แนวโน้มที่จะรับวัฒนธรรม ความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของต่างประเทศเข้ามามาก
ยิ่งขึ้น จนอาจกล่าวได้ว่าสังคมไทยในปัจจุบันถูกครอบง าด้วยกระแสโลกาภิวัตน์  (Globalization) 
ทางความคิดและภูมิปัญญาตะวันตก จนตกเป็นทาสของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม วัตถุนิยมและ
บริโภคนิยม ตลอดจนกระแสความทันสมัย ที่มาจากโลกตะวันตกและมีอิทธิพลครอบคลุมทั่วโลก 
คนไทยและสังคมไทยได้ถูกกระแสเหล่านี้ผลักดันให้ปรับเปลี่ยนความคิด  คุณค่า และความเชื่อ
เกี่ยวกับชีวิต จนก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
พร้อมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ของโลกที่ผันแปรไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งล้วนมีผลกระทบต่อการพัฒนา
ประเทศในทุก ๆ ด้าน จึงเป็นเหตุให้ “สังคมมีปัญหา การพัฒนาไม่ยั่งยืน”  
 ปัจจุบันพบว่า ชุมชนมีความอ่อนแอ เนื่องจากขาดวัฒนธรรมในความมีน้ าใจ ความเอ้ือ
อาทร ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ความรักความหวงแหนในชุมชนน้อยลง เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ชุมชนทุก ๆ ด้าน รวมทั้งสภาพปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมาย การแก้ไขปัญหาเหล่านั้นท าได้ยากขึ้น 
ศักยภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้หายไป ชุมชนจึงขาดรากฐานในการพัฒนาตนเอง แต่ในทางตรง
ข้ามชุมชนที่มีศักยภาพในการพ่ึงพาตนเอง ได้อาศัยวัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรมความเชื่อและ 
ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน มีจิตวิญญาณผูกพันกัน มีความรักใคร่สามัคคี
ช่วยเหลือแบ่งปันกัน สามารถควบคุมและจัดการปัญหาท้องถิ่นด้วยภูมิปัญญาของตนเองในด้าน
ต่างๆ เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง พร้อมรับผลกระทบจากภายนอกได้๒ 
 เทศบาลนครปากเกร็ดหรือนครปากเกร็ด เป็นเทศบาลขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออก
ของแม่น้ าเจ้าพระยา ในเขตอ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ครอบคลุมพ้ืนที่ ๕ ต าบล คือ ต าบล
ปากเกร็ด ต าบลบางตลาด ต าบลคลองเกลือ ต าบลบางพูด และต าบลบ้านใหม่ สภาพพ้ืนที่ สวน
ผลไม้ต่างๆ ได้เปล่ียนสภาพและขยายตัวอย่างรวดเร็วกลายเป็นที่พักอาศัย อุตสาหกรรม 
ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ ซูเปอร์มาร์เก็ต แต่เทศบาลนครปากเกร็ดสามารถเอาชนะปัญหา
ความยากจนและภัยธรรมชาติได้ โดยที่ยังไม่ท้ิงรากเหง้าของตนเอง แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงของ
วัฒนธรรมตะวันตกที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างรวดเร็ว  ดังจะเห็นได้จาก การอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวที่
ส าคัญตามสภาพวิถีชีวิตดั้งเดิมไว้ เช่น เกาะเกร็ด  หรือประเพณีสงกรานต์แบบรามัญ เป็นต้น 
ในขณะเดียวกันเทศบาลปากเกร็ดได้ก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ที่สนับสนุนความ

                                                                 
๒สมบูรณ์ ธรรมลังกา, “รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน

ในจังหวัดเชียงราย”, วารสารศึกษาศาสตร์ : มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๒ (เมษายน – มิถุนายน 
๒๕๕๖).  
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เข้มแข็งของชุมชนตามแผนพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ด พ.ศ. ๒๕๕๘–๒๕๖๑ ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า 
“แหล่งการศึกษาชั้นดี ที่อยู่อาศัยชั้นน า ถิ่นวัฒนธรรมดั้งเดิม ประชาชนร่วมเสริมการพัฒนา” โดย
ด้านหนึ่งที่ส าคัญ คือ ด้านการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและมีส่วนร่วนในการพัฒนาท้องถิ่นโดยมุ่งเน้น
การเสริมสร้างความเข้าใจในสิทธิ และบทบาทหน้าที่ในฐานะประชาชนที่พึงมีในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การมีส่วนร่วมพัฒนาถิ่นที่อยู่อาศัย ส่งเสริม
สนับสนุนการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งเป็นกลไกในการ
พัฒนาท้องถิ่นร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาครัฐในการแก้ไขปัญหาสังคมและการ
ขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐให้เกิดผลในทางปฏิบัติ  เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ในปัจจุบันของเทศบาลนคร
ปากเกร็ดเป็นที่ราบลุ่มมีชุมชนที่ได้รับการจดทะเบียนถึง ๖๓ แห่ง กระจายอยู่ในพ้ืนที่ ๖ ต าบล และ
ชุมชนเหล่านี้เป็นตัวอย่างชุมชนที่มีความเข้มแข็งจากการที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยตั้งอยู่
หนาแน่นตามริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยาซึ่งมีคลองสาธารณะเชื่อมต่อในพ้ืนที่หลายสายเป็นจุดระบายน้ า
จากพ้ืนที่ลงสู่แม่น้ าเจ้าพระยา แต่เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ซึ่งเป็นที่ลุ่มและคลองสาธารณะที่ตื้นเขินและ
ถูกรุกล้ าบางจุด ท าให้ประสบกับปัญหาน้ าท่วมและน้ าท่วมขังเป็นประจ าทุกปี  โดยเฉพาะใน  
ปี พ.ศ.๒๕๕๔ ที่เกิดปัญหาอุทกภัยครั้งร้ายแรงนั้น  เทศบาลนครปากเกร็ดเป็นพ้ืนที่หนึ่งที่สามารถ
ป้องกันน้ าท่วมได้ อันเกิดจากความร่วมมือของประชาชนในชุมชนอย่างเข้มแข็งนั่นเอง  
 ด้วยปัญหาและความส าคัญดังกล่าวข้างต้น  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าการวิจัยเรื่อง 
“การมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างชุมชนเข้มแข็งของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี” 
เพ่ือศึกษาศึกษาภูมิหลังของประชาชนที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมี
ส่วนร่วม  และรูปแบบที่เหมาะสมในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง ของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี เพ่ือน าไปเป็นตัวอย่างและแนวทางแก่ชุมชนอ่ืนๆ ต่อไป 
 
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๒.๑. เพ่ือศึกษาภูมิหลังของประชาชนที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้าง
ชุมชนเข้มแข็ง ของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  
 ๒.๒. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง
ของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
 ๒.๓. เพ่ือศึกษารูปแบบที่เหมาะสมต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างชุมชน
เข้มแข็ง ของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  
 
๓. ขอบเขตการวิจัย 
 ๑. ด้านเนื้อหา ศึกษาแนวคิด/ทฤษฎี/ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน การสร้างชุมชนเข้มแข็ง 
 ๒. ด้านพื้นที่  ศึกษาชุมชนที่อยู่ในพ้ืนที่เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
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 ๓. ด้านประชากร ศึกษาประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรีโดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างไว้ที่ ๔๐๐ คน ตามขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane  
 
๔. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง ของเทศบาลนคร
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  โดยใช้แบบสอบถาม  
(Questionnaire)  เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ซึ่งมีข้ันตอนการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 ๔.๑)  การวิจัยเชิงปริมาณ 
 ประชากรที่ศึกษา 
 ประชากรกลุ่มเป้าหมายส าหรับการวิจัยในคร้ังนี้  คือ ประชาชนทั้งเพศชายและหญิงที่
อาศัยอยู่ในเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  จ านวน ๑๘๒,๙๖๐ คน แยกเป็นเพศชาย 
จ านวน ๘๕,๑๗๘  คน  เพศหญิง จ านวน ๙๗,๗๘๒ คน 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 จากจ านวนตัวเลขของประชากรที่มีภูมิล าเนาอยู่ในเทศบาลนครปากเกร็ด จ านวน  
๑๘๒,๙๖๐  คน ผู้วิจัยจึงได้ใช้วิธีการของ  Taro Yamane๓  การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ยอมให้มีค่าความคลาดเคลื่อนได้ไม่เกินร้อยละ ๕ และที่ระดับความเชื่อมั่น ๙๕ %  และก าหนด  
ความมีนัยส าคัญที่ระดับ ๐.๐๕ ปรากฎว่าได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนประชากรที่
สามารถเชื่อถือได้  คือ  จ านวน ๔๐๐ ตัวอย่าง ใช้ความคาดเคลื่อนที่ ๐.๐๕  
 วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
 การวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างรายชื่อชุมชนที่อยู่ในพ้ืนที่ต าบลของเทศบาล
นครปากเกร็ด ม ี๕ ต าบล จ านวนทั้งหมด ๖๓ ชุมชน  ซึ่งผู้วิจัยท าการสุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีจับสลาก
เพียง ๑๐ ตัวอย่าง เพื่อใช้เป็นตัวแทนชุมชนของแต่ละต าบลในการศึกษาครั้งนี้  ดังต่อไปนี้ 
 ต าบลปากเกร็ด มี ๑๔ ชุมชน   จับสลากได้ชุมชนตัวแทน ๓  ชุมชน  คือ  ชุมชนปาก
เกร็ดร่วมใจ ๑   ชุมชนสายลม และชุมชนสี่ไชยทอง  
 ต าบลบางตลาด มี ๑๗ ชุมชน  จับสลากได้ชุมชนตัวแทน ๓ ชุมชน  คือ ชุมชนบางตลาด
พัฒนา ๙ ชมชนประชาชื่น และชุมชนพบสุข 
 ต าบลบางพูด มี ๑๗ ชุมชน   จับสลากได้ชุมชนตัวแทน ๓ ชุมชน  คือ  ต าบลบางพูด
สามัคคี ๔ ต าบลเสริมสุขนคร และต าบลไทยสมุทร 
 ต าบลบ้านใหม่ มี ๑๐ ชุมชน  จับสลากได้ชุมชนตัวแทน ๒ ชุมชน  คือ  ต าบลบ้านใหม่
สมานฉันท์ ๒ และต าบลดวงแก้ว 
                                                                 

๓ กัลยา  วาณิชย์บัญชา, การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงด้วย  SPSS  for  Windows,  พิมพ์ครั้งที่ ๓, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์, ๒๕๔๖), หน้า ๖๗. 
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 ต าบลคลองเกลือ มี ๑ ชุมชน จับสลากได้ชุมชนตัวแทน ๑ ชุมชน  คือ ต าบลคลองเกลือ
เอ้ืออารี ๓ 
 หลังจากนั้น ใช้วิธีการก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างแบบโควต้า  (Quota Sampling 
Random)  คือ  ก าหนดให้แต่ละชุมชนมีกลุ่มตัวอย่างชุมชนละ ๔๐ ตัวอย่าง รวม ๔๐๐ ตัวอย่าง 
โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบบบังเอิญ  (Accidental) 
 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาในงานวิจัยนี้สามารถแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม  คือ   
 ๑. ตัวแปรต้น  ประกอบด้วย ภูมิหลังของประชาชน บทบาทในสังคม    ความเชื่อถือ
ศรัทธา จิตส านึกต่อการรักชุมชน กระบวนการเรียนรู้การมีส่วนร่วม  
 ๒. ตัวแปรตาม ได้แก่ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง  ของ
เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ  แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งสร้างขึ้นจาก
การศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม   
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ได้ท าการเก็บข้อมูลปฐมภูมิเป็นแบบเชิงส ารวจ (Survey) โดยน า
แบบสอบถามไปสอบถามประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้เลือกศึกษาไว้  
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ๑.การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามในด้าน เพศ  อายุ  สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา  อาชีพ  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในชุมชน  ใช้สถิติ      
พรรณนา (Descriptive Statistics)  ได้แก่  ค่าร้อยละ (Percentage)     
 ๒.การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการสร้างชุมชนเข้มแข็งของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ใช้สถิติเชิงอนุมาน 
(Inferential Statistics) เพ่ือทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้  การวิเคราะห์ผลส าเร็จการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการสร้างชุมชนเข้มแข็งของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ได้ใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) เพ่ือเรียกตัวแปรที่
มีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
๕. ผลการวิจัย 
 ๕.๑.) ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้าง
ชุมชนเข้มแข็งของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี แยกตามปัจจัย ดังนี้  
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านบทบาทในสังคม   
ที่ตอบว่าเห็นด้วยอย่างยิ่งคือ  ท่านช่วยแก้ไขปัญหาของชุมชนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ร้อยละ  ๘๗.๘     



ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒  พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙122

ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านความเชื่อถือศรัทธา  ที่ตอบ
ว่าเห็นด้วยอย่างยิ่ง คือ  ท่านเชื่อว่านโยบายการสร้างชุมชนเข้มแข็งของรัฐบาล เป็นนโยบายที่สร้าง
ความมั่นคงให้แก่ประชาชน ร้อยละ๑๐๐   
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านจิตส านึกต่อการ
รักชุมชน  ที่ตอบว่าเห็นด้วยอย่างยิ่งคือ  ท่านคิดว่าการท าให้ชุมชนเข้มแข็งตามวัตถุประสงค์ของ
รัฐบาล จะท าให้ชุมชนพ่ึงตนเองได้  ร้อยละ ๑๐๐ 
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านกระบวนการ
เรียนรู้การมีส่วนร่วม ที่ตอบว่าเห็นด้วยอย่างยิ่งคือ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างชุมชน
เข้มแข็งก่อให้เกิดการเรียนรู้ในการท าแผนพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพ ร้อยละ ๙๖.๕  
 ๕.๒ ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลส าเร็จการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างชุมชน
เข้มแข็งของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง ของ
เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี   ที่ตอบว่าเห็นด้วยอย่างยิ่งคือ ชุมชนมีความเข้มแข็งและ
ภูมิคุ้มกันที่ดี ร้อยละ ๗๓.๕     
 ๕.๓.  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 พบว่า ภูมิหลังของประชาชน  ที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างชุมชน
เข้มแข็งของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี   คือ  เพศ   อายุ   สถานภาพสมรส   ระดับ
การศึกษา   
 ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการสร้างชุมชนเข้มแข็งของเทศบาลนครปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี   ได้แก่  บทบาทในสังคม   ความเชื่อถือศรัทธา   กระบวนการเรียนรู้การมีส่วนร่วม 
 
๖. อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างชุมชนเข้มแข็งของเทศบาลนคร
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี” ผู้วิจัยได้น าผลการศึกษามาอภิปรายผล ดังต่อไปนี้    วัตถุประสงค์ข้อที่ ๑  เพ่ือศึกษาภูมิหลังของประชาชนที่มีต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการสร้างชุมชนเข้มแข็งของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี   จากผลการวิจัย  พบว่า  ภูมิหลังของประชาชนที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การสร้างชุมชนเข้มแข็งของเทศบาลนครปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี ได้แก่  เพศ  พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  ร้อยละ ๗๖  ซึ่งเพศชาย จะมีจ านวนที่เข้ามามีส่วนร่วมในชุมชนมาก
ว่าเพศหญิง  เนื่องจากเพศชาย จะให้ความสนใจเรื่องของการปกครอง  การบริหาร และการเมืองสูง
กว่าเพศหญิง   กลุ่มอายุของประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมมากท่ีสุด ได้แก่  กลุ่มอายุระหว่าง ๕๑-๖๐ 
ปี  ซึ่งเป็นวัยผู้ใหญ่ มีประสบการณ์ มีความสนใจ  และมีเวลามากพอที่จะเข้ามาร่วมในชุมชน    
นอกจากนี้ ระดับการศึกษาของประชาชนส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับประถมศึกษาตอนต้น  ซึ่งกลุ่มที่มี
การศึกษาระดับนี้ ยังต้องพ่ึงพาความช่วยเหลือจากภาครัฐและชุมชน  ต้องการหาช่องทางในการ
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เพ่ิมรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๓๗สอดคล้องกับ
การศึกษาของอัญฑิการ์ อาจวิชัยย์ เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลค าชะอี อ าเภอค าชะอี จังหวัดมุกดาหาร๔ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องของการ
จัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลค าชะอี อ าเภอค าชะอี  จังหวัดมุกดาหาร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ร้อยละ ๓๖.๖๐ และ
ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง/ ค้าขาย ร้อยละ ๖๔.๒๐ ส่วนปัจจัย สถานภาพสมรส  ส่วนประชาชนที่เข้า
มามีส่วนร่วมส่วนใหญ่จะมีสถานภาพสมรส  เนื่องจากประชาชนที่มีครอบครัวแล้วจะสนใจต่อสภาพ
สิ่งแวดล้อมของ ชุมชน/ชุมชน  เพราะหากท้องถิ่นที่อาศัยอยู่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี  ทรัพยากรธรรมชาติ
อุดมสมบูรณ์  ไม่มีปัญหาโจรผู้ร้าย  มีความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน   สิ่งเหล่านี้ย่อมส่งผล
ต่อสมาชิกในครอบครัวของตนเองให้มีความเป็นอยู่ที่ดีตามไปด้วย สอดคล้องกับการศึกษาของ 
ดวงป ีคาปาน ทีม่ีสถานภาพ แตกต่างกัน การมีส่วนร่วมโดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญที่ระดับ .๐๕   วัตถุประสงค์ข้อที่ ๒ เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้าง
ชุมชนเข้มแข็งของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  
 พบว่า  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการสร้างชุมชนเข้มแข็งของเทศบาลนครปาก
เกร็ด จังหวัดนนทบุรี   ได้แก่   บทบาทในสังคม   ความเชื่อถือศรัทธา   กระบวนการเรียนรู้การมี
ส่วนร่วม   เนื่องจากว่า ปัจจัยตัวแรก  คือ บทบาทในสังคม  เป็นสิ่งหนึ่งที่ท าให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมต่างกันเนื่องจากประชาชนที่มีบทบาทในสังคมสูงจะมีลักษณะความเป็นผู้น าสูงด้วย เช่น 
ผู้น าชุมชน  จะได้รับการยอมรับและได้รับความเชื่อถือจากประชาชนในชุมชน  และเป็นผู้ริเริ่มการ
ด าเนินต่างๆ ของชุมชน   ท าให้กลุ่มนี้เข้ามามีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและส่วน
ใหญ่มีความพร้อมในเรื่องฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมอยู่แล้ว ดังทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการ 
(Hierarchy of  Needs) ของ Maslow  ที่ศึกษาไว้ว่า เมื่อมนุษย์มีความต้องการในขั้นความจ าเป็น
พ้ืนฐานที่เพียงพอแล้ว ก็จะมีความต้องการในล าดับขั้นที่สูงขึ้นในด้านการได้รับการยอมรับในสังคม 
การมีชื่อเสียง และเกียรติยศ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของไพรชล ตันอุด เรื่องการมีส่วนร่วมของ
ผู้น าและประชาชนในการพัฒนาชุมชนเข็มแข็ง เมืองน่าอยู่ : กรณีศึกษา เทศบาลเมืองเมืองแกน
พัฒนา อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่๕ พบว่า การมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชนและประชาชนท าด้วย
การตัดสินใจของตนเองไม่มีแรงกดดันจากกลุ่มอิทธิพลในท้องถิ่นหรือการตอบแทนบุญคุณผู้ที่เคยให้
การอุปการะ ช่วยเหลือ แสดงให้เห็นถึงการแยกบทบาทการแสดงออกทางด้านการเมืองกับเรื่อง
                                                                 
 ๔ อัญฑิการ์ อาจวิชัยย์, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลค าชะอี 
อาเภอค าชะอี จังหวัดมุกดาหาร”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา , 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ๒๕๕๓). 
 ๕ ไพรชล ตันอุด, “การมีส่วนร่วมของผู้นาและประชาชนในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งเมืองน่าอยู่ : 
กรณีศึกษาเทศบาลเมือง เมืองแกนพัฒนา อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่”, การค้นคว้าอิสระปริญญารัฐศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง, (คณะรัฐศาสตร์ :มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๒). 
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ส่วนตัวอย่างชัดเจน โดยมีผู้น าชุมชนให้การสนับสนุน ท าให้ชุมชนได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนา
ชุมชนเข้มแข็ง คือ ปัญหาได้รับการแก้ไขท่ีตรงจุด การได้รับงบพัฒนาเพ่ิมขึ้น มีรายได้เพ่ิมขึ้น ชุมชน 
สามารถท าแผนพัฒนาชุมชนด้วยชุมชนเองท าให้ชุมชนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของโครงการต่างๆ หาก
พิจารณา ถึงขั้นตอนการมีส่วนร่วมข้างต้น ส าหรับช่องทางและลักษณะของการเข้าไปมีส่วนร่วมใน
ส่วนของผู้น าชุมชนมีลักษณะของการเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับชุมชน เช่น การเป็นประธานในพิธีการ
ต่างๆ การกระท าที่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับชุมชน การเข้าร่วมงานบุญ งานศพ ของชุมชนอย่าง
สม่ าเสมอ อีกท้ังยังมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการวางแผน การด าเนินการตามแผนงานโครงการของ
ชุมชน  ส าหรับปัจจัยด้านความเชื่อถือศรัทธานั้น   มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนเพราะ
ความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนนี้น าไปสู่ความร่วมมือกับนโยบายรัฐเป็นอย่างดี  เนื่องจากเห็นว่า 
นโยบายของรัฐมีงบประมาณมาให้ และก ากับดูแลโดยหน่วยงานรัฐที่อยู่ในท้องถิ่นซึ่งมีข้าราชการ
เป็นผู้ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาและความช่วยเหลือเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายไปสู่ความส าเร็จได้ และน า
ความเจริญมายังประชาชนและชุมชน  ประชาชนกลุ่มนี้จึงได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ชุมชนเพราะความเชื่อถือศรัทธาที่มีต่อรัฐบาล ข้าราชการที่เป็นตัวแทนและผู้น าใน
ชุมชน  ซึ่งสอดคล้องกับ Cohen กล่าวว่า การมีส่วนร่วมในเชิงความรับผิดชอบเกี่ยวข้องกับการ  
“กระจายภารกิจและความรับผิดชอบ” โดยผู้ประสานงานหลักมักด าเนินการแบ่งสรรภารกิจ/หน้าที่
ให้คนกลุ่มต่าง ๆ ที่มีความส าคัญในพื้นที่  อาทิ  การพัฒนาความร่วมมือกับผู้น าในท้องถิ่นในการขอ
ค าสนับสนุนเกี่ยวโครงการ  การตั้งคณะกรรมการในการส่งเสริมการด าเนินของโครงการ   การ
จัดการและติดตามการด าเนินงานของโครงการตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆ ผ่านการ
ฝึกอบรม  และการใช้เครื่องสนับสนุนต่าง ๆ     ส่วนปัจจัยกระบวนการเรียนรู้การมีส่วนร่วมนั้น   เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญเพราะ
รัฐบาลมีวัตถุประสงค์ในการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง นับเป็นหัวใจ
ของการพัฒนาในทุกระดับ เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมคิด  วิเคราะห์  ตัดสินใจ 
การวางแผน  การปฏิบัติตามแผน  เป็นการสร้างความเป็นเจ้าของกิจกรรม/โครงการ  ประชาชนที่มี
ความรู้เรื่องการมีส่วนร่วมจะสนใจเข้ามาร่วมด าเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ของรัฐ ตั้งแต่กระบวนการ
เข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้  การก าหนดความต้องการของตนเอง    การให้ความเห็น  การริเร่ิม  
การคิดและตัดสินใจ  การด าเนินการ  การตรวจสอบ  เพราะมีความรู้ (Boom and Others, ว่า  
การมีส่วนร่วมของประชาชน ย่อมท าให้ประชาชนในชุมชน เป็นผู้ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมและ
โครงการที่ตนเองต้องการ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล  กระบวนการเรียนรู้การมี
ส่วนร่วมในการสร้างชุมชนเข้มแข็งจึงมีผลต่อการที่ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมมากหรือน้อย   ถ้า
หากมีความรู้ด้านการมีส่วนร่วมมาก ประชาชนก็จะเข้ามามีส่วนร่วมมาก  แต่ถ้าประชาชนมีความรู้
ด้านการมีส่วนร่วมน้อย  ก็จะเข้ามามีส่วนร่วมในชุมชนน้อยไปด้วย  ซึ่งสอดคล้องกับ Singhal  มี
แนวคิดว่า ปัจจัยกระบวนการเรียนรู้การมีส่วนร่วมนั้น เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญในการสร้างชุมชน
เข้มแข็ง โดยใช้อักษรย่อ C ในการอธิบายเกี่ยวกับ “การมีส่วนร่วม” ของประชาชน ที่เรียกว่า 
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หลักการ “6 Cs” ประกอบด้วย ๑)   การร่วมมือ (Co-operation)  หรือการท างานบนความร่วมมือ
ของคนในท้องถิ่น ๒) การยินยอม (Compliance)  หรือการท างานเพ่ือคนในท้องถิ่น ๓)  การให้
ค าปรึกษา (Consultation)  หรือการท างานเพ่ือคนในท้องถิ่นและกับบุคคลในท้องถิ่น ๔)  การให้
ความร่วมมือ (Cooperation)  หรือ  การท างานกับคนในท้องถิ่น  ๕)  การเรียนรู้ร่วมกัน (Co-
learning) หรือ  การท างานกับบุคคลในท้องถิ่นและโดยบุคคลในท้องถิ่น  และ ๖)  การลงมือ
กระท าร่วมกัน (Collective Action) หรือการท างานโดยบุคคลในท้องถิ่น  นอกจากนี้แล้วยัง
สอดคล้องกับการศึกษาของนงนุช เครือศรี เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ
ประชาคมหมู่บ้าน ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานต าบลตลาดขวัญ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการประชาคมในการ
ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานน้อย ควรเปิดโอกาสให้ ประชาชนในท้องถิ่นตนเองมีการจัดท าเวที
ประชาคมระดับหมู่บ้านและเวทีประชาคมระดับต าบล  โดยมีระบบการจัดการชุมชนตั้งขึ้นเป็น
รูปธรรมที่ชัดเจน มีคณะท างานก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจนและเหมาะสม การ
ก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และแนวทางในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน   สรุปได้ว่า   ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า รูปแบบที่เหมาะสมต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบด้วยปัจจัย  เพศ   อายุ   สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษา  
บทบาทในสังคม  ความเชื่อถือศรัทธา  และกระบวนการเรียนรู้การมีส่วนร่วม  ตามที่ได้อภิปรายไว้
ข้างต้น  ซึ่งผลจากการวิจัยครั้งนี้ น าไปเป็นแนวทางในการจูงใจให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
สร้างชุมชนเข้มแข็งแก่พ้ืนที่ อ่ืนๆ และเป็นไปตามแนวคิดการพัฒนาที่เน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเป็นแรงขับเคลื่อนการพัฒนาและความเจริญในชุมชน เพ่ือส่งต่อไปยังท้องถิ่นและ
ระดับชาติให้ได้รับผลการพัฒนาโดยประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ระดับฐานรากเป็นจุดเริ่มต้น  
 
๗. ข้อเสนอแนะ 
 ๗.๑. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย   ๑. รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณให้แก่ชุมชนเพ่ิมขึ้น เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตาม
นโยบายการสร้างชุมชนเข้มแข็ง ให้กระจายครอบคลุมไปยังพ้ืนที่ของชุมชนทุกแห่ง เพ่ือให้
ประชาชนได้รับโอกาสจากภาครัฐอย่างเท่าเทียมกันและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของ
ตนเอง  ๒. เทศบาลนครปากเกร็ด ควรมีการประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมของภาครัฐให้
ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างชุมชนเข้มแข็งโดยจัดท าเป็นคู่มือ แผ่นพับ ถึงแนวทาง 
วิธีการเข้ามาร่วม และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเพ่ือจูงใจให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับ
ชุมชนมากขึ้น  ๓.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของภาครัฐ ควรจัดให้มีการฝึกอบรมประชาชนให้มีความรู้ความ
เข้าใจกระบวนการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างชุมชนเข้มแข็ ง เช่น โครงการอบรม 
ผู้น าเยาวชน รักษ์บ้านเกิด,  โครงการ อาสา พัฒนาชุมชน  เป็นต้น 
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 ๗.๒. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป  ๑. การวิจัยครั้งต่อไป ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ผู้น าชุมชนและข้าราชการ
ในท้องถิ่น เพ่ือทราบความคิดเห็นของทั้งสองฝ่ายในเชิงเปรียบเทียบ  และน ามาเสริมข้อมูลเชิง
ปริมาณให้มีความละเอียดขึ้น  ๒. การวิจัยครั้งต่อไป  ควรศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้า
มาร่วมกับภาครัฐในด้านต่างๆ เช่น  การพัฒนาท้องถิ่น  การปกครอง   การบริหารองค์การ    ฯลฯ  
เพ่ือน าข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารภาครัฐให้ดียิ่งขึ้น 
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คุณลักษณะผู้น ำตำมหลักทฤษฏีคุณลักษณะของ Germain ของผู้น ำชุมชน 
ในเขตเทศบำล จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 

Germain Leader Trait of Community Leaders in Municipality 
Area of Phranakorn Si Ayutthaya Province 

 
                                                                                    อภิชาติ พานสุวรรณ 

บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคาดหวังของสมาชิกชุมชนต่อผู้น าชุมชนใน
เขตเทศบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยอาศัยหลักทฤษฏีคุณลักษณะของ Germain ด าเนินการ
วิจัยโดยแจกแบบสอบถามด้านปัจจัยส่วนบุคคล คุณลักษณะผู้น าตามหลักทฤษฏีคุณลักษณะของ 
Germain และสภาพทั่วไปของชุมชน จ านวน ๓๙๘ ชุด วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา 
ความถี่ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ t-test การทดสอบ
ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Anova) และสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear 
Regression) ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อระดับความคิดเห็นที่
แตกต่างกันในเรื่องคุณลักษณะผู้น าชุมชนตามหลักทฤษฏีคุณลักษณะของ Germain และสภาพ
ทั่วไปของชุมชน คุณลักษณะผู้น าชุมชนตามหลักทฤษฏีคุณลักษณะของ Germain  มีอิทธิพลใน
ทางบวกต่อสภาพทั่วไปของชุมชนใน ๔ ด้าน คือความเป็นกันเอง ความเฉลียวฉลาด ความมุ่งมั่น 
และความเชื่อม่ันในตนเอง ตามล าดับ 
ค ำส ำคัญ : คุณลักษณะผู้น าชุมชน, ทฤษฏีคุณลักษณะของ Germain, เทศบาล, จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 
 

ABSTRACT 
 The objectives of research of Germain Leader Trait of Community Leader 
in Municipality Area of Phranakorn si ayutthaya Province were to study the 
expectation of community members to community leaders in municipality area of 
Phranakorn si ayutthaya province on the Germain principle. Research conducted by 
questionnaires of personal factors, Germain and the general condition of the 
community of 398 sets of data were analyzed by descriptive statistics; frequency, 
mean and standard deviation. Hypothesis were tested by t-test, ONE WAY ANOVA 
test and multiple linear regression equation. The findings showed that Personal 
factors have not different effects on different opinions about community leader 

                                                 
 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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trait principles Germain and the general condition of the community. Community-
based leader trait principles Germain have influence on the general condition of 
the community in a positive way in three areas such as knowing oneself, knowing 
the personal individual and knowing the society, respectively. 
Keywords: Community Leader Trait, Germain, Municipalities, Ayutthaya 
 
๑. บทน ำ 
 เทศบาลถือเป็นองค์กรหนึ่งที่ขึ้นอยู่กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคลมี
ทรัพย์สินงบประมาณและเจ้าหน้าที่เป็นของตนเองตลอดจนมีอ านาจอิสระในการจัดบริการในพ้ืนที่
ตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนดไว้จึงนับได้ว่าเทศบาลเป็นหน่วยราชการส่วนท้องถิ่นตาม
หลักการกระจายอ านาจอย่างแท้จริงที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย พระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทที่มีผลบังคับใช้กับเทศบาลจ านวน ๑,๖๒๙ แห่ง ที่มีอยู่ทั่ว
ประเทศในขณะนี้๑ ตามมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒,๔๙๓ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ และ มาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้บัญญัติถึงอ านาจและหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลในการพัฒนาพ้ืนที่และโดยเฉพาะมาตรา ๕๐ (๗) ของกฎหมายเทศบาลและมาตรา 
๑๖ (๑๐) ของกฎหมายก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจฯได้กล่าวว่าการท าหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมสงเคราะห์ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
ในพ้ืนที่ไว้ว่าเทศบาลต าบลมีหน้าที่ที่ต้องท าในการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสตรีเด็ก เยาวชนผู้สูงอายุ
และผู้พิการทั้งนี้การปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาลตามที่ได้กล่าวถึงนั้นย่อมมีเป้าหมายส าคัญยิ่งอยู่ที่
ประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายที่มารับบริการตามที่ได้ปรากฏอยู่ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งได้มีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่วันที่ 
๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๖ ที่ได้กล่าวก าหนดแนวทางการบริหารงานไว้ว่า “การบริหารราชการที่มุ่งให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ 
มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็นมี
การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและ
ได้รับการตอบสนองความต้องการและมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ”๑  
 อย่างไรก็ตามการบริหารงานเทศบาลก็ยังต้องอาศัยชุมชนเป็นหลักในการร่วมมือพัฒนา
ท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นและเพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริงเทศบาลจึงได้

                                                 
๑กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, สถิติข้อมูลการศึกษาท้องถิ่น ปีการศึกษา ๒๕๕๐ อาสารักษาดินแดน, 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, (ม.ป.ป.), การจัดการศึกษาท้องถิ่นตามที่กฎหมายก าหนดและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาท้องถิ่น, (กรุงเทพมหานคร : ส านักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถ่ิน, ๒๕๕๑), 
หน้า ๑. 



131วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

ออกระเบียบว่าด้วย การจัดตั้งชุมชนและคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
ขอคณะกรรมการชุมชน ด าเนินไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อยและไปในทิศทางเดียวกันในปัจจุบัน
หน่วยงานภาครัฐได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีการส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการท า
แผนชุมชน ให้ทุกหมู่บ้านได้มีการจัดท าแผนชุมชนและได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนเป็น
หน่วยงานสงเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน โดยเป้าประสงค์หลักคือ ชุมชนเข้มแข็ง 
พ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน แต่ปัจจัยส าคัญที่จะท าให้แผนชุมชนประสบความส าเร็จคือบทบาทชุมชน
โดยเฉพาะผู้น าชุมชนในฐานะเจ้าของเจ้าของชุมชนที่จะต้องร่วมมือกันในการพัฒนาชุมชนให้
เจริญก้าวหน้า มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข ชุมชนเข้มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน จาก
ประเด็นดั งกล่ าวท า ให้ ผู้ วิ จั ยมีความสนใจที่ ศึ กษาผู้ น าชุ มชนในเขตเทศบาล จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา 
 ผู้น าชุมชนเป็นปัจจัยที่ส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาชุมชน ทั้งนี้เพราะผู้น ามีภาระหน้าที่และ
ความรับผิดชอบโดยตรงที่จะต้องวางแผนงานสรรหาและพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของชุมชน ดูแล
ให้สมาชิกในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยในปัจจุบันนักวิชาการได้ระบุคุณสมบัติที่ส าคัญของ
ผู้น าในยุคปัจจุบันต้องประกอบไปด้วย จริยธรรมของผู้น า พ้ืนฐานของการท างานเป็นทีม การอยู่
ร่วมกันเป็นชุมชน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีพฤติกรรมที่มีคุณธรรม จริยธรรม การดูแล
เอาใจใส่ชุมชนและการมุ่งพัฒนาสนับสนุนให้สมาชิกในชุมชนได้รับพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ดังนั้น  ผู้ วิจั ยจึ งต้องการศึกษาคุณลักษณะผู้น าชุมชนในเขตเทศบาล จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยอาศัยหลักทฤษฏีคุณลักษณะของ Germain๒ ที่ประกอบด้วย ความเป็น
กันเอง ความเฉลียวฉลาด ความมุ่งมั่นและความมั่นใจในตนเอง เพ่ือศึกษาความต้องการของชุมชน
ว่าต้องการผู้น าในลักษณะใดตามหลักทฤษฏีข้างต้น ด้วยสมมติฐาน ๓ ข้อคือ 
 H๑ ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นต่อคุณลักษณะผู้น าชุมชน
ตามหลักทฤษฏีคุณลักษณะของ Germain ที่แตกต่างกันของประชากรในเขตเทศบาล จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 H๒ ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นต่อสภาพทั่วไปของชุมชนที่
แตกต่างกันของประชากรในเขตเทศบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 H๓ คุณลักษณะผู้น าตามหลักทฤษฏีคุณลักษณะของ Germain มีอิทธิพลต่อสภาพทั่วไป
ของชุมชนในทางบวก 
 
 

                                                 
              ๒ Germain, M. L.  Development and Preliminary Validation of a Psychometric Measure 
of Expertise: the Generalized Expertise Measure. Unpublished doctoral dissertation. Barry 
University, (Florida, 2006), p.26. 
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๒. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 ๒.๑ เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของชุมชนในเขตเทศบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ๒.๒ เพ่ือศึกษาการใช้หลักทฤษฏีคุณลักษณะของ Germain ในการพัฒนาคุณลักษณะ
ผู้น าชุมชนในเขตเทศบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ๒.๓ เพ่ือศึกษาความคาดหวังของสมาชิกชุมชนต่อผู้น าชุมชนในเขตเทศบาล จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 
๓. ขอบเขตกำรวิจัย 
 ผู้วิจัยมุ่ งเน้นการท าวิจัยหลักทฤษฏีคุณลักษณะของ Germain  ซึ่ งเกี่ยวข้องกับ
คุณลักษณะผู้น าและสภาพทั่วไปของชุมชนในเขตเทศบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่ ง
ประกอบด้วยชุมชนจ านวน ๑,๒๕๕ ชุมชน โดยอาศัยตัวแปร ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยคุณลักษณะ
ผู้น าตามหลักทฤษฏีคุณลักษณะของ Germain    เป็นตัวแปรต้น และสภาพทั่วไปของชุมชนเป็นตัว
แปรตาม โดยท าการศึกษาวิจัยกับกลุ่มประชากร ๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มคณะกรรมการชุมชน กลุ่ม
ผู้บริหารเทศบาล (นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลและรองปลัดเทศบาล) และ
กลุ่มสมาชิกชุมชน (ประชาชน ผู้ประกอบการร้านค้า ข้าราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านพระภิกษุ สมาชิก
สภาเทศบาล) ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดตัวอย่างจาก เครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan)๓  
ได้จ านวนตัวอย่าง ๓๙๘ คน การเลือกตัวอย่างเป็นการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random 
Sampling) โดยจ าแนกประชากรเป็นกลุ่มตามชุมชน แล้วสุ่มอย่างง่ายในแต่ละกลุ่มตามสัดส่วนของ
ขนาดตัวอย่างต่อจ านวนประชากรในแต่ละกลุ่ม (Proportional Allocation) ได้กลุ่มตัวอย่างดังนี้ 
คณะกรรมการชุมชนจ านวน ๑๒๕ คน ผู้บริหารเทศบาลจ านวน ๔๐ คน สมาชิกชุมชนจ านวน ๒๑๔ 
คน ซึ่ ง พ้ืนที่ที่ ใช้ศึกษาได้แก่  เทศบาลนคร เทศบาลเมืองและเทศบาลต าบล ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  
 
๔. วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ท าการวิจัยโดยการจัดท าแบบสอบถามเพ่ือส ารวจความคิดเห็นของประชากร
ข้างต้นด้วยแบบสอบถามจ านวน ๒๘ ข้อ เพ่ือส ารวจปัจจัยส่วนบุคคล ๗ ข้อ คุณลักษณะผู้น าตาม
ทฤษฎีของ Germain จ านวน ๔ ข้อ และสภาพทั่วไปของชุมชน จ านวน ๙ ข้อ น าแบบสอบถามไป
หาค่าความเที่ยงตรง (IOC: Index of item objective congruence) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ๕ ท่าน 
แบบสอบถามทุกข้อ มีค่าความเที่ยงตรงมากกว่า ๐.๗ ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ ส าหรับการหาความ

                                                 
๓Krejcie, R.V.,and Morgan D.W. "Determining Sample Size for Research Activities." 

(Psycholological measurement, 1970), p.887. 
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เชื่อมั่นของแบบสอบถามด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์ของครอนบัค (Cronbach’s coefficient)๔ 
ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เท่ากับ ๐.๙๙๑ ซึ่งมีค่ามากกว่า ๐.๘ แสดงว่าแบบสอบถาม 
มีความน่าเชื่อถือ สามารถน าไปใช้ในการศึกษาได้๕ น าแบบสอบถามไปแจกตามกลุ่มตัวอย่างตามที่
ก าหนดไว้ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย สถิติเชิง
พรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  สถิติทดสอบ
สมมติฐาน ได้แก่ สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนสถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way 
Anova) สถิติ t-test และสถิติวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression) 
 
 ๕. ผลกำรวิจัย 
 ผลการวิจัยแบ่งออกเป็นสองตอน ดังนี้คือ 
 ๕.๑ ผลกำรทดสอบข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนำ 
 ผลการส ารวจข้อมูลเชิงพรรณนาของกลุ่มประชากรจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า  
กลุ่มประชากรเป็นเพศชายและเพศหญิงในสัดส่วนประมาณ ๑ : ๑.๓ (เพศชาย จ านวน ๑๗๔ คน 
คิดเป็น ร้อยละ ๔๓.๗๐ เพศหญิง จ านวน ๒๒๔ คน คิดเป็น ร้อยละ ๕๖.๓๐)  กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง ๓๐-๓๙ ปี (จ านวน ๑๔๕ คน คิดเป็น ร้อยละ ๓๖.๔๐) รองลงมามีอายุอยู่
ในช่วง ๔๐-๔๙ ปี (จ านวน ๑๑๑ คน คิดเป็น ร้อยละ ๒๘.๐๐) ระดับการศึกษาโดยส่วนใหญ่อยู่
ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี(จ านวน ๑๘๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๐๐) รองลงมาคือระดับปริญญาตรี 
(จ านวน ๑๖๗ คน คิดเป็น ร้อยละ ๔๒.๐๐) ต าแหน่งงานส่วนใหญ่เป็นสมาชิกในชุมชน (จ านวน 
๒๖๐ คน คิดเป็น ร้อยละ ๖๕.๓๐) รองลงมาคือประธานชุมชน (จ านวน ๘๔ คน คิดเป็น ร้อยละ 
๒๑.๑๐) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีประสบการณ์การท างานอยู่ในช่วง มากกว่า ๑๐ ปี (จ านวน ๑๓๐ 
คน คิดเป็น ร้อยละ ๓๒.๗๐) รองลงมาอยู่ในช่วง ๗-๑๐ ปี (จ านวน ๑๑๔ คน คิดเป็น ร้อยละ 
๒๘.๖๐) ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชนของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มากกว่า ๑๐ ปี (จ านวน ๓๐๖ คน 
คิดเป็น ร้อยละ ๗๖.๙๐)  รองลงมาอยู่ในช่วง ๗-๑๐ ปี (จ านวน ๕๒ คน คิดเป็น ร้อยละ ๑๓.๐๐) 
อาชีพของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ ข้าราชการการเมือง/สมาชิกเทศบาลและรับจ้าง 
จ านวน ๘๗ คน คิดเป็น ร้อยละ ๒๑.๙๐ จ านวน ๘๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๔๐ และ จ านวน ๘๐ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๑๐ ตามล าดับ ส าหรับระดับความคิดเห็นของประชากรในเร่ืองลักษณะผู้น า
ตามหลักทฤษฎีของ Germain และสภาพทั่วไปของชุมชนรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๑  
                                                 
            ๔ Cronbach, Lee Joseph,  Essentials of Psychological Testing 3 rded, (New York: 
Harper and Row.1970), p.187. 
            ๕ กัลยา วานิชย์บัญชา,  กำรใช้ SPSS for Windows ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, 
(กรุงเทพมหานคร: ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๕๘. 
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 ๕.๒ ผลกำรทดสอบสมมติฐำน 
 จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า  ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อระดับความ
คิดเห็นเรื่องคุณลักษณะผู้น าตามทฤษฎีเชิงคุณลักษณะ ซึ่งทดสอบที่ระดับนัยส าคัญ ๐.๐๕   ปัจจัย
ส่วนบุคคลที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อระดับความคิดเห็นเรื่องสภาพทั่วไปของชุมชน ซึ่งทดสอบที่ระดับ
นัยส าคัญ ๐.๐๕   คุณลักษณะผู้น าชุมชนตามทฤษฎีเชิงคุณลักษณะ มีอิทธิพลต่อสภาพทั่วไปของ
ชุมชนในทางบวก โดยข้อที่มีผลกระทบมากที่สุด คือ ความเป็นกันเอง ความเฉลียวฉลาด ความ
มุ่งม่ันและความเชื่อมั่นในตนเอง ตามล าดับ   คุณลักษณะผู้น าตามทฤษฎีเชิงคุณลักษณะ มีอิทธิพล
ต่อสภาพทั่วไปของชุมชนในทางบวก  
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า คุณลักษณะด้านปัจจัยส่วนบุคคล เพศที่มีลักษณะ
แตกต่างกัน ท าให้ระดับความคิดเห็นของสมาชิกชุมชนในเขตเทศบาลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ต่อสภาพทั่วไปของชุมชนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ ๐.๓๑ สรุปได้ว่าเพศที่
แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อสภาพทั่วไปของชุมชน ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ ๐.๐๕ 
 
๖. อภิปรำยผล 
 ๖.๑ ข้อมูลเบื้องต้นของประชำกร 
 ประชากรที่ท าการศึกษาส่วนใหญ่มีการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีและปริญญาตรี เนื่องจาก
ชุมชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยายังเป็นชุมชนชนบทซึ่งโอกาสในการศึกษา
ต่อในระดับสูงยังมีข้อจ ากัด รวมถึงชุมชนในเขตเทศบาลอยุธยาเป็นชุมชนผสมระหว่างอุตสาหกรรม
กับเกษตรกรรม ซึ่งต้องการแรงงานที่มีการศึกษาในสายอาชีพเฉพาะด้าน จึงท าให้ชุมชนเหล่านี้มี
ประชากรที่มีการศึกษาในระดับต่ ากว่าปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่ ประสบการณ์การท างานและ
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชนส่วนใหญ่มากกว่า ๑๐ ปี เนื่องจากชุมชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ส่วนใหญ่เป็นชุมชนดั้งเดิมที่มีผู้อาศัยอยู่นานหลายชั่วอายุคนและเป็นแหล่งที่มีประชากรย้ายถิ่นฐาน
เข้ามาอยู่อาศัยนับตั้งแต่เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลพลเอกชาติชาย ขุณหวัณ ในปี 
พ.ศ.  ๒๕๓๑ ที่มีการจัดตั้ ง เขตอุตสาหกรรมขึ้นหลายแห่งในประเทศไทย และจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมข้ึนหลายแห่งท าให้ประชากรจากที่
อ่ืนอพยพเข้ามาอยู่อาศัยเป็นเวลากว่า ๑๐ ปี อาชีพส่วนใหญ่ของประชากรเป็นข้าราชการและ
ข้าราชการการเมืองและอาชีพรับจ้าง เป็นผลเนื่องมาจากการยกระดับการปกครองส่วนท้องถิ่น  
ท าให้มีการขยายตัวของต าแหน่งงานที่เป็นข้าราชการและข้าราชการการเมืองจากการเลือกตั้งมาก
ขึ้น ส่วนลูกจ้างมีจ านวนมากเพราะการขยายตัวของอุตสาหกรรมที่เข้ามาสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ๖.๒ ผลกำรทดสอบสมมติฐำน 
 ๑.  ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า คุณลักษณะด้านปัจจัยส่วนบุคคล เพศที่มีลักษณะ
แตกต่างกัน ท าให้ระดับความคิดเห็นของสมาชิกชุมชนในเขตเทศบาลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ต่อคุณลักษณะผู้น าชุมชนตามทฤษฎีคุณลักษณะไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ 

๐.๙๓ สรุปได้ว่าเพศที่แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อคุณลักษณะผู้น าชุมชนตามทฤษฎี
คุณลักษณะไมแ่ตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ ๐.๐๕  
 ๒. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเส้นของคุณลักษณะผู้น าตามทฤษฎีเชิงคุณลักษณะ   
ตัวแปรตามได้แก่ สภาพทั่วไปของชุมชน และตัวแปรอิสระได้แก่ คุณลักษณะผู้น าตามทฤษฎีเชิง
คุณลักษณะ (ซึ่งมีตัวแปรย่อยได้แก่ ความเฉลียวฉลาด ความมุ่งมั่น ความเชื่อมั่นในตนเองและความ
เป็นกันเอง) การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Linear Regression) ผู้วิจัยเลือกวิธีการ
วิเคราะห์การถดถอยโดยวิธี Stepwise เพ่ือจะได้สมการถดถอยเชิงพหุได้ค่าประมาณที่ถูกต้อง
เหมาะสม 

 
ตำรำง ๑. การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุของสภาพชุมชนในเขตเทศบาลในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาต่อคุณลักษณะผู้น ำตำมทฤษฎีคุณลักษณะ 
  

ตัวแปร  ค่ำสัมประสิทธิ์ถดถอย 
(b) 

 Sig. 

ค่าคงที่  ๐.๓๙๑  .๐๐๐** 

ความเป็นกันเอง  ๐.๔๑๗  .๐๐๐** 

ความเฉลียวฉลาด  ๐.๒๒๐  .๐๐๐** 
ความมุ่งม่ัน  ๐.๑๘๖  .๐๐๐** 

ความเชื่อมั่นในตนเองสูง  ๐.๐๗๘  .๐๑๕* 

R๒ = ๐.๗๕๙ ,  *ระดับนัยส าคัญ .๐๕* 
 
 

  
  ผลการวิเคราะห์พบว่าตัวแปรอิสระจ านวน ๔ ตัว (จากตัวแปรต้นจ านวนทั้งหมด ๔ ตัว) 

ประกอบด้วย ความเป็นกันเอง ความเฉลียวฉลาด ความมุ่งมั่น ความเชื่อมั่นในตนเอง มีอิทธิพลใน
ทิศทางบวกต่อตัวแปรตาม (สภาพทั่วไปของชุมชน) อย่างมีนัยส าคัญที่ .๐๕ โดยที่ตัวแปรความเป็น
กันเอง มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ ๐.๔๑๗ ตัวแปรความเฉลียวฉลาด มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย
เท่ากับ ๐.๒๒๐ ตัวแปรความมุ่งมั่น มีสัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ ๐.๑๘๖ และตัวแปรความเชื่อมั่น
ในตนเอง มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ ๐.๐๗๘ โดยความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นและตัวแปรอิสระ
มีความเป็นเส้นตรงประมาณร้อยละ ๗๕.๙  
 ผลการวิเคราะห์สามารถเขียนเป็นสมการเชิงเส้นแสดงความสัมพันธ์ดังนี้ 
 สภาพทั่วไปของชุมชน = ๐.๓๙๑+ ๐.๔๑๗ (เป็นกันเอง) +๐.๒๒๐(เฉลียวฉลาด) +
๐.๑๘๖(มุ่งม่ัน)+๐.๐๘๗ (เชื่อม่ัน) 
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๐.๙๓ สรุปได้ว่าเพศที่แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อคุณลักษณะผู้น าชุมชนตามทฤษฎี
คุณลักษณะไมแ่ตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ ๐.๐๕  
 ๒. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเส้นของคุณลักษณะผู้น าตามทฤษฎีเชิงคุณลักษณะ   
ตัวแปรตามได้แก่ สภาพทั่วไปของชุมชน และตัวแปรอิสระได้แก่ คุณลักษณะผู้น าตามทฤษฎีเชิง
คุณลักษณะ (ซึ่งมีตัวแปรย่อยได้แก่ ความเฉลียวฉลาด ความมุ่งมั่น ความเชื่อมั่นในตนเองและความ
เป็นกันเอง) การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Linear Regression) ผู้วิจัยเลือกวิธีการ
วิเคราะห์การถดถอยโดยวิธี Stepwise เพ่ือจะได้สมการถดถอยเชิงพหุได้ค่าประมาณที่ถูกต้อง
เหมาะสม 

 
ตำรำง ๑. การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุของสภาพชุมชนในเขตเทศบาลในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาต่อคุณลักษณะผู้น ำตำมทฤษฎีคุณลักษณะ 
  

ตัวแปร  ค่ำสัมประสิทธิ์ถดถอย 
(b) 

 Sig. 

ค่าคงที่  ๐.๓๙๑  .๐๐๐** 

ความเป็นกันเอง  ๐.๔๑๗  .๐๐๐** 

ความเฉลียวฉลาด  ๐.๒๒๐  .๐๐๐** 
ความมุ่งม่ัน  ๐.๑๘๖  .๐๐๐** 

ความเชื่อมั่นในตนเองสูง  ๐.๐๗๘  .๐๑๕* 

R๒ = ๐.๗๕๙ ,  *ระดับนัยส าคัญ .๐๕* 
 
 

  
  ผลการวิเคราะห์พบว่าตัวแปรอิสระจ านวน ๔ ตัว (จากตัวแปรต้นจ านวนทั้งหมด ๔ ตัว) 

ประกอบด้วย ความเป็นกันเอง ความเฉลียวฉลาด ความมุ่งมั่น ความเชื่อมั่นในตนเอง มีอิทธิพลใน
ทิศทางบวกต่อตัวแปรตาม (สภาพทั่วไปของชุมชน) อย่างมีนัยส าคัญที่ .๐๕ โดยที่ตัวแปรความเป็น
กันเอง มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ ๐.๔๑๗ ตัวแปรความเฉลียวฉลาด มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย
เท่ากับ ๐.๒๒๐ ตัวแปรความมุ่งมั่น มีสัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ ๐.๑๘๖ และตัวแปรความเชื่อมั่น
ในตนเอง มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ ๐.๐๗๘ โดยความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นและตัวแปรอิสระ
มีความเป็นเส้นตรงประมาณร้อยละ ๗๕.๙  
 ผลการวิเคราะห์สามารถเขียนเป็นสมการเชิงเส้นแสดงความสัมพันธ์ดังนี้ 
 สภาพทั่วไปของชุมชน = ๐.๓๙๑+ ๐.๔๑๗ (เป็นกันเอง) +๐.๒๒๐(เฉลียวฉลาด) +
๐.๑๘๖(มุ่งม่ัน)+๐.๐๘๗ (เชื่อม่ัน) 
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 จากความสัมพันธ์ข้างต้นสามารถน ามาสรุปองค์ความรู้ด้านการพัฒนาสภาพทั่วไปของ
ชุมชนได้ดังรูปที่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภำพที่ ๑.๑ ความสัมพันธ์ของสภาพทั่วไปของชุมชนกับคุณลักษณะผู้น าตามทฤษฎีเชิง
คุณลักษณะ 
 

 ๗. กิตติกรรมประกำศ 
 การวิจัยเรื่อง “คุณลักษณะผู้น าตามหลักทฤษฎีคุณลักษณะของ Germaim ของผู้น า
ชุมชนชนในเขตเทศบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ส าเร็จลุล่วงด้วยดี เนื่องจากผู้วิจัยได้รับความ
กรุณาช่วยเหลือจากผู้บริหารเทศบาลนคร เทศบาลเมืองและเทศบาลต าบลรวมทั้งเจ้าหน้าที่ 
บุคลากรต่างๆ ที่ได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลในการตอบแบบสอบถามแก่ผู้วิจัยในครั้งนี้  
 ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่สละเวลาในการตรวจทานแก้ไข
ข้อบกพร่องของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ตรวจทานความถูกต้องของภาษา และพิจารณาความตรง
เชิงเนื้อหาของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แนะน าแก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือให้เครื่องมือมีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
 ขอกราบขอบพระคุณคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยทุกท่านที่ได้ให้โอกาสและอ านวยความสะดวกแก่ผู้วิจัย กราบขอบพระคุณ
ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาอ่านรายงานวิจัยฉบับนี้พร้อมข้อชี้แนะที่เป็นประโยชน์แก่
ผู้วิจัยท าให้ผู้วิจัยปรับปรุงแก้ไขได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นจนสามารถน าบทความวิจัยฉบับนี้ตีพิมพ์เผยแพร่จน
ประสบความส าเร็จ 
 
 

สภาพทัว่ไปของชุมชน 

ความเป็นกันเอง 
๔๑.๗% 

ความมุ่มมั่น 
๑๘.๖% 

ความเฉลียวฉลาด 
๒๒.๐% 

ความเชือ่มัน่ในตนเอง 
๘.๗% 
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๘. ข้อเสนอแนะ 
 ๘.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 
 ๑. เทศบาลควรออกระเบียบก าหนดคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งต าแหน่งคณะกรรม
ชุมชนให้เป็นไปตามคุณลักษณะผู้น าชุมชนที่พึงประสงค์ของสมาชิกชุมชน 
 ๒. เทศบาลควรออกระเบียบเรื่องเกณฑ์ประเมินการท างานของประธานคณะกรรมชุมชน
และให้มีการประเมินโดยการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน 
 ๓. เทศบาลควรจัดท าความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาท้องถิ่นในการจัดท าโครงการ
พัฒนาผู้น าชุมชนทั้งด้านความรู้และด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 ๘.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติกำร 
 ๑.  เทศบาลควรจัดท าแผนพัฒนาคุณลักษณะผู้น าชุมทุกปีโดยมีกระบวนการส ารวจหา
ความจ าเป็นในการพัฒนาผู้น าชุมชน 
 ๒.  เทศบาลควรจัดตั้งชุมชนต้นแบบที่มีคณะกรรมการชุมชนมีคุณลักษณะพึงประสงค์ไว้
เป็นชุมชนน าล่องเพ่ือการศึกษาและพัฒนาชุมชนอ่ืนถัดไป 
 ๓. เทศบาลควรร่วมมือกับสถาบันการศึกษาท้องถิ่นและคณะกรรมการชุมชนพัฒนา
หลักสูตรในการพัฒนาผู้น าชุมชนทั้งหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรระยะยาว 
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วัฒนธรรมองค์การตามหลักสังคหวัตถุ ๔ 
Organizational Culture Based on Sangkahavattu 4 

 
                                                                                               จักรวาล สุขไมตรี 
             

บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ ๑) เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาของวัฒนธรรมองค์การ
ในสังคมไทย และ ๒) เพ่ือเสนอแนวทางแก้ไขวัฒนธรรมองค์การตามหลักสังคหวัตถุ ๔ 
 ระเบียบวิธีวิจัยเป็นการวิจัยเอกสาร โดยศึกษา  ค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารปฐมภูมิ  
อันได้แก่ พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมทั้งคัมภีร์ส าคัญทางพระพุทธศาสนา
ฉบับต่าง ๆ และ ศึกษา ค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารทุติยภูมิ อันได้แก่ ต ารา หนังสือ งานวิจัย 
วิทยานิพนธ์ วารสาร เอกสาร งานเขียนทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องทั่วไป และใช้วิธีการวิเคราะห์เอกสาร
เนื้อหา โดยน าเสนอข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนาความ 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 ๑. สภาพปัญหาของวัฒนธรรมองค์การในสังคมไทยเกิดจากคนในองค์การเป็นส าคัญ ซึ่งมี 
๔ ประการ คือ ๑) ปัญหาอันเกิดจากการขาดการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ การแบ่งปัน และการให้อภัยซึ่งกัน
และกัน โดยคนในองค์การมักขาดการสงเคราะห์ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  การแบ่งปัน การ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกัน การเสียสละเพ่ือผู้อ่ืน หรือสังคมโดยรวมมีน้อย ขาดการประสานงานร่วมมือ
ระหว่างกัน การแบ่งงาน การกระจายงานยังมีน้อย ความรักความสามัคคีในหมู่คณะยังขาดความ
ชัดเจน แก่งแย่งชิงดี ชิงเด่นกัน การอุทิศเวลาให้กับการท างานมีน้อย อิจฉาริษยา นินทาว่าร้ายต่อ
กัน ๒) ปัญหาอันเกิดจากการขาดการใช้ค าพูด โดยคนในองค์การมักใช้ค าพูดในการสื่อสารที่เป็นไป
ในลักษณะที่ไม่สุภาพ ไม่ไพเราะ ไม่อ่อนหวาน ไม่น่าฟังต่อเพ่ือนร่วมงาน ซึ่งท าให้เกิดความเสื่อม
ศรัทธาในตัวผู้พูด เช่น การพูดหยาบคาย พูดเท็จหรือพูดโกหกไม่เป็นความจริง พูดนินทาว่าร้าย  
พูดส่อเสียดผู้อ่ืนทั้งต่อหน้าและลับหลัง พูดเพ้อเจ้อ เป็นต้น ๓) ปัญหาอันเกิดจากการขาดจิต
สาธารณะ ท าเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม โดยมีลักษณะการท างานเป็นแบบต่างคนต่างท าเพ่ือให้มี
ผลงานเป็นของตนเองเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของตน ขาดความซื่อตรง ซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่การ
งานของตนเอง ต่อผู้อ่ืน หรือแม้กระทั่งต่อครอบครัวของตนเอง โดยทุจริตคิดอยากได้โดยไม่ค านึง
ความถูกต้องดีงาม และ ๔) ปัญหาอันเกิดจากการขาดการวางตนให้เหมาะสม และมีความเสมอภาค 
โดยบุคคลในองค์การมักวางตนไม่เหมาะสม ไม่ยึดมั่นอยู่ในศีลธรรมอันดี มีความประพฤติไม่เสมอต้น
เสมอปลาย แบ่งแยกหรือเลือกที่รักมักท่ีชัง เลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นในด้านการปฏิบัติงาน หรือเรื่อง
ส่วนตัว ความสามัคคีและความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานของคนในองค์การมีน้อย  ใช้อ านาจ

                                                           
อาจารย์ประจ าคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันรัชต์ภาคย์ 
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หน้าที่ของตนเองกระท าความผิด ขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง โดยใช้อ านาจที่มีอยู่เพ่ือ
สนองตอบต่อความต้องการของตนเองและพวกพ้อง 
 ๒. แนวทางแก้ไขวัฒนธรรมองค์การตามหลักสังคหวัตถุ ๔ มีอยู่ ๔ ประการ คือ ๑) ด้าน
ทาน โดยคนในองค์การควรมีการประพฤติปฏิบัติ ในการเป็นผู้รู้จักให้ รู้จักการเอ้ือเฟ้ื อเผื่อแผ่ 
เสียสละแบ่งปันเพ่ือส่วนรวมอย่างเหมาะสม ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ให้ก าลังใจกัน ให้อภัยซึ่งกัน
และกัน ให้ความรู้ ความสามารถ ศิลปวิทยา สอนทักษะในการปฏิบัติงานให้เกิดความเชี่ยวชาญ 
จัดแบ่งภาระหน้าที่ในการปฏิบัติอย่างชัดเจน กระจายงานอย่างเหมาะสม มีการฝึกอบรม จัดการ
ประชุมร่วมกัน ส่งเสริมให้เกิดความรัก ความเมตตา เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน มีความจริงใจต่อกัน 
และเสนอแนะในสิ่งที่ควรพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น ๒) ด้านปิยวาจา โดยคน
ในองค์การควรเป็นผู้ที่ใช้ค าพูดในการสื่อสารด้วยถ้อยค าหรือวาจาที่สุภาพ ไพเราะ อ่อนน้อม ถ่อม
ตน อ่อนหวาน น่าฟังที่ก่อให้เกิดความสามัคคี มีประโยชน์ ถูกกาลเทศะ เกิดความประทับใจ พูด
ด้วยความเต็มใจ จริงใจทั้งต่อหน้า และลับหลัง ไม่พูดหยาบคาย ก้าวร้าว ส่อเสียด แนะน าสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ มีเหตุผล ชักจูงใจให้ปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม เกิดความสมานสามัคคีในหมู่คณะ รักใคร่นับถือ 
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และถ่ายทอดทักษะความรู้ด้วยการสื่อสารที่ถูกต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการ
สื่อสารที่สุภาพ หลีกเลี่ยงค าพูดที่ท าให้เกิดความขัดแย้งหรือท าร้ายกัน ๓) ด้านอัตถจริยา โดยคนใน
องค์การ ควรรู้จักและปฏิบัติตนในการท าประโยชน์ต่อผู้อ่ืน ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือด้วยแรงกาย 
หรือแรงใจ ขวนขวายช่วยเหลือกิจการต่าง ๆ เพ่ือส่วนรวมอย่างสม่ าเสมอ ช่วยกิจกรรมต่าง ๆ ด้วย
ความเต็มใจ ไม่เก่ียงงาน หรือเลี่ยงงาน ส่งเสริม สนับสนุนให้คนในองค์การรู้จักแบ่งปันความรู้ในการ
ปฏิบัติงาน เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง สร้างจิตส านึกเรื่องการติดต่อประสานงานกัน 
ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เพ่ือนร่วมงานด้วยความเต็มใจ และ ๔) ด้านสมานัตตตา 
โดยคนในองค์การต้องเป็นผู้ที่ครองตน วางตนให้มีความเหมาะสม ถูกกาลเทศะ ไม่ประพฤติปฏิบัติ
ในสิ่งที่ไม่ดีทั้งต่อหน้า และลับหลัง รู้จักการประพฤติปฏิบัติตนให้สามารถเข้ากับผู้อ่ืนได้ วางตนเสมอ
ต้นเสมอปลาย มีความเสมอภาคเท่าเทียมกันต่อคนทุกเพศ ทุกวัย ไม่ถือตัว ไม่แบ่งแยก ไม่เลือกที่รัก
มักที่ชัง ไม่เอาเปรียบ ร่วมทุกข์ ร่วมสุข ร่วมรับรู้ ร่วมแก้ไขปัญหา เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกัน 
และวางตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้พบเห็น ส่งเสริม สนับสนุนให้คนในองค์การอยู่ร่วมกันด้วยความรัก
ความสามัคคี ไม่มีอคติต่อกัน มีระบบความยุติธรรมที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม ส่งเสริมให้คนในองค์การ
รู้จักการแยกแยะเรื่องส่วนตัวจากเรื่องงาน ไม่เลือกปฏิบัติ 
ค าส าคัญ: วัฒนธรรม, วัฒนธรรมองค์การ, สังคหวัตถุ ๔ 
 

ABSTRACT 
 The Objectives of this research were (1) to study general problem 
condition of organizational culture in Thai society and (2) to propose the means for 
the organizational culture improvement according to Sangkahavattu 4 
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 Research methodology was the  documentary research studied from the 
primary sources such as Tipitaka, Mahachulalongkornrajavidhayalaya version, 
important Buddhism scriptures as well as data from secondary sources, such as 
textbooks, book, research paper, thesis, journals and generally related  document. 
Data were analyzed by descriptive interpretation. 
 The research findings were as follows : 
 1. General conditions of organizational culture problems  in Thai society 
arose from within the organization itself, consisting of 4 conditions; (1) problem of 
scarcity of giving, sharing and forgiveness to each others. People in organizations 
lacked  helping, sharing with each others. Sharing, helping and sacrifice for others or 
society were limited. Lack of coordination and cooperation between individuals. 
Division of works and empowerment were limited. Love and esprit de corps among 
personnel were not quite prominent. Advantage taking, competition for favorites, 
jealousy and gossip and bad-talking behind back were quite prominent while time 
devotion for work was low. (2) the  problems of word delivery. People in 
organizations were likely to speak impolitely, not nicely, not sweetly, not pleasantly 
to coworkers that caused the faith crisis in speakers who liked to uses hash and 
rude words, lying words, gossip, instigating words in front and behind back including 
driveling or talking stupidly. (3) the problems of lacking of public will or service 
mindedness, doing for the whole. It was quite well known that Thai culture was 
everyone for himself, lack of honesty, lack of work honesty to oneself to others 
even to one own family, greedy to gain without thinking of right or wrong doing. (4) 
The problems of appropriate behavior and fair shares. People in organizations  did 
not behave properly in all circumstances , not abided by good morality, separated 
with no equal treatment because of bias, performing with double standards, both 
of work and personal duty, cooperation and teamwork in the organizations were 
minimal, power and authority abuse for wrong doing, lack of duty responsibility, use 
power and authority for their own and relatives benefits. 
 2. The mean to correct the organizational culture according to 
Sangkahavattu 4  consisted of 4 elements: (1) Dana, giving, people in organizations 
should learn how to give, how to share, how to appropriately sacrifice for others, 
not to be selfish, should learn how to encourage and forgive each others, share 
knowledge, ability, arts and sciences and skills in work performance. There should 
be clear and appropriate work division. There should be collective training and 
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meeting to promote love and loving-kindness, apathy, sincerity and  joint effort to 
develop the things that should be developed to enhance work performance to the 
best. (2) Piyavaca, sweet word, people in organizations should communicate with 
nice, sweet, polite words, with pleasant to ears, humble, sweet and convincing 
words to promote unity, usefulness, impressiveness wholeheartedly both in front or 
behind the backs. Not to use hash, rude, driveling words. Advice only the good, 
reasoned, beneficial and good things to promote the unity, love and harmony to 
each others. Transfer knowledge, ability, skill in communication that could be set 
as the model of good and polite communication by avoiding hash, bad, conflicting 
and destroying words. (3) Attacariya, useful conduct, people in organizations should 
know how make benefits to others by helping physically mentally or other mean of 
helping , regularly helping the common works wholeheartedly. Not to avoid helping 
with many excuses. Promote people in the organizations to share the performing 
knowledge, self reliance, communication consciousness development to perform 
duties for others’ benefits wholeheartedly. (4) Samanattata, even and equal 
treatment, people in organization must know appropriate self management in all 
circumstances, not to behave in the wrong deeds both in front and behind the 
back, know how to have good relationship with others, being equal to both 
genders, not to be arrogant and haughty with biases. Not to take advantage, be 
equal in both happy and sorry conditions, help solve problems together for the 
benefit of the organizations, Behave as a model for others, promote people in 
organizations to have love and harmony and unity without bias, materialize the 
justice systems and promote people in the organizations to separate self matter 
from the organization business with equal treatment.  
keyword: Culture, Organizational Culture, Sangkahavattu 4 
 
๑. บทน า 
 สังคมไทยในปัจจุบันเป็นสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่หยุดนิ่ง โดยมีการ
ติดต่อสื่อสารถึงกันได้โดยง่าย ไร้ซึ่งพรมแดน หรือที่เรียกว่า สังคมโลกาภิวัตน์ (Globalization) ซึ่ง
องค์การไม่ว่าจะเป็นของภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือทรัพยากรมนุษย์ในสังคมโลกจะต้องมีการ
ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่เช่นกัน แตก่ารปรับตัว เปลี่ยนแปลงขององค์การอาจมี
เป้าหมายที่แตกต่างกันไป แต่สิ่งที่เหมือนกัน คือ บริหารองค์การให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้  
และองค์การจะประสบผลส าเร็จหรือไม่ส าเร็จนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับมนุษย์ในองค์การนั้น ๆ เป็นส าคัญ 
เพราะมนุษย์มีแบบแผน หรือวิถีการด าเนินชีวิตร่วมกันในองค์การซึ่งครอบคลุมทั้งความคิด ความ
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เชื่อ ค่านิยม ทัศนคติ กฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี โดยมีการสั่งสมความรู้ การปลูกฝัง สืบ
ทอด ถ่ายทอดการเรียนรู้จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง และมีการประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมาจน
กลายเป็นวัฒนธรรมองค์การ ซึ่งอาจเป็นไปในทางท่ีดีหรือไม่ดีก็เป็นได้ 
 ส าหรับความหมายของวัฒนธรรมองค์การนั้น มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ไ ว้อย่าง
หลากหลาย เช่น วัฒนธรรมองค์กร หมายถึง ชุดของค่านิยม ความเชื่อ ความเข้าใจและวิถีคิด 
ร่วมกันของคนในองค์การและถ่ายทอดให้สมาชิกใหม่ จะท าให้เกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ
องค์การเกิดความผูกพันและเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและความเชื่อขององค์การ๑ หรือเป็นระบบ
ค่านิยม ความเชื่อและพฤติกรรมร่วมกันของคนในองค์การ ซึ่งจะเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างในการ
สร้างบรรทัดฐานของกลุ่ม วัฒนธรรมจะช่วยให้บุคคลรู้ว่า เขาจะต้องท าอะไรและต้องประพฤติหรือมี
พฤติกรรมอย่างไร๒ แต่กระนั้นก็ตาม วัฒนธรรมองค์การแต่ละองค์การย่อมมีความแตกต่างกัน 
เพราะมนุษย์แต่ละคนในองค์การจะมีความหลากหลาย ต่างจิตต่างใจ ต่างความต้องการ ต่างความรู้
ความสามารถ และโดยธรรมชาติของมนุษย์ ชอบอยากรู้ อยากเห็น ชอบเรียนรู้เรื่องของคนอ่ืน
มากกว่าเรียนรู้เรื่องของตนเอง ซึ่งการเรียนรู้ที่ดี ต้องเป็นการเรียนรู้ที่สามารถเปลี่ยนแปลงความรู้สึก
นึกคิดของตนเองก่อน แล้วจึงค่อยไปเปลี่ยนแปลงความรู้สึกนึกคิดของผู้อ่ืน เพราะความรู้สึกนึกคิด
เป็นปัจจัยที่ส าคัญในการก าหนดวิถีการด าเนินชีวิต แต่ทุกวันนี้มนุษย์ยังไม่สามารถจัดระบบชีวิตของ
ตนเองและสังคมให้เกิดความสมดุลได้ เน้นการเรียนรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆ เพ่ือน าองค์ความรู้ที่ได้รับ
ไปใช้เป็นเครื่องมือในการต่อสู้ แก่งแย่ง ช่วงชิง เบียดเบียนซึ่งกันและกัน แข่งขันกัน นึกถึงประโยชน์
ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม เป็นผลท าให้วัฒนธรรมองค์การมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่
พึงประสงค์ และเกิดปัญหาต่อการบริหารจัดการขององค์การอย่างต่อเนื่อง 
 ปัญหาที่เกิดขึ้นต่อการบริหารจัดการองค์การ พบว่าปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากบุคลากรใน
องค์การขาดการสงเคราะห์ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ใช้ค าพูดในการสื่อสารที่ท าให้เกิดความเสื่อม
ศรัทธาในตัวผู้พูด ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ ขาดซึ่งสติในการพิจารณาไตร่ตรองอย่าง
รอบคอบว่าสิ่งใดควรกระท าหรือไม่ควรกระท า เห็นแก่ความสุขสบายส่วนตัว การวางตนให้
เหมาะสมกับหน้าที่การงานขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติในสิ่งที่ดี ขาดการประสานงานที่ดีทั้ง
ภายในหรือภายนอกองค์การ ขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ไม่คิดที่จะพัฒนางานรอให้ผู้บังคับบัญชา 
สั่งงานเพียงอย่างเดียว ตลอดจน ผู้น าไม่สามารถน าการเปลี่ยนแปลงให้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นใน
องค์การได้ ซึ่งเป็นผลท าให้บุคลากรในองค์การมีการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เกิดพฤติกรรมและยึดถือ
ปฏิบัติกันมาจนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในองค์การจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์การที่ไม่พึงประสงค์ต่อ
การบริหารจัดการองค์การ 

                                                           
๑Richard L. Daff, Organization Theory and Design, 4th Edition, (Singapore: West 

Publishing Company, 1992), p. 317.   
๒Vijay Sathe, Culture and Related Corporate Realities, (Homewood,: Richard D. 

lrwin, 1985), p. 267. 
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 จากสภาพปัญหาดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น แนวทางการแก้ไขวัฒนธรรมองค์การที่ไม่ดี อัน
เกิดจากบุคลากรในองค์การนั้น ควรน าหลักธรรมในทางพุทธศาสนาเข้ามาปรับประยุกต์ใช้ เพราะ 
หลักธรรมค าสั่งสอนทางพุทธศาสนา สอนให้มนุษย์มีสติในการด าเนินชีวิต ประพฤติปฏิบัติต่อกันใน
สิ่งที่ถูกต้อง และการเป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งกาย วาจา ใจ โดยหลักธรรมทางพุทธ
ศาสนาที่เกี่ยวข้อง คือ สังคหวัตถุ ๔ อันได้แก่ ๑) ทาน คือ การมีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน 
ช่วยเหลือ แบ่งปันกัน ๒) ปิยวาจา คือ การใช้ค าพูดที่สุภาพ อ่อนหวาน มีความเป็นกันเอง ไม่พูด
ส่อเสียดที่ท าให้ผู้อ่ืนให้เสียใจ รวมถึงไม่พูดบิดเบือนไปจากความเป็นจริง ๓) อัตถจริยา คือ การ
บ าเพ็ญประโยชน์แก่สาธารณะส่วนรวม ท ากิจกรรมที่เป็นสาธารณะ ไม่เลี่ยงงาน ๔) สมานัตตตา คือ 
วางตนให้มีความเสมอต้น เสมอปลาย ให้ความเสมอภาคกับทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่ศึกษาถึงวัฒนธรรมองค์การตามหลักสังคหวัตถุ ๔ เพ่ือให้
บุคลากรในองค์การได้น าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง หรือพัฒนาการบริหารจัดการของ
องค์การให้มีสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
 
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๑. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาของวัฒนธรรมองค์การในสังคมไทย 
 ๒. เพ่ือเสนอแนวทางแก้ไขวัฒนธรรมองค์การตามหลักสังคหวัตถุ ๔ 
 
๓. ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ซึ่งเป็นการวิจัยเพ่ือค้นหา
แนวทางวัฒนธรรมองค์การตามหลักสังคหวัตถุ ๔ โดยศึกษาทบทวนเอกสารจากพระไตรปิฎก
ภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หนังสือ เอกสารทางวิชาการ ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
๔. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง วัฒนธรรมองค์การตามหลักสังคหวัตถุ ๔ นี้เป็นการวิจัยเอกสาร 
(Documentary Research) ซึ่งมีข้ันตอนในการวิจัย ดังนี้ 
 ๔.๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอน ดังนี้ 
  ๔.๑.๑ ศึกษา ค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารปฐมภูมิ อันได้แก่ พระไตรปิฎกฉบับมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมทั้งคัมภีร์ส าคัญทางพระพุทธศาสนาฉบับต่าง  
  ๔.๑.๒ ศึกษา ค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารทุติยภูมิ อันได้แก่ ต ารา หนังสือ งานวิจัย 
วิทยานิพนธ์ วารสาร เอกสาร งานเขียนทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องทั่วไป 
  ๔.๑.๓ รวบรวม เรียบเรียง ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล และน าเสนอ 
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 ๔.๒ การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร ใช้วิธีการวิเคราะห์เอกสารเนื้อหา 
(Content Analysis) โดยน าเสนอข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) 
สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 
 
๕. ผลการวิจัย 
 ๑. สภาพปัญหาของวัฒนธรรมองค์การในสังคมไทย พบว่า ปัญหาที่เกิดข้ึนในองค์การเกิด
จากคนในองค์การเป็นส าคัญ ซึ่งมีอยู่ ๓ ประการ คือ 
 ๑.๑ ปัญหาอันเกิดจากการขาดการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ การแบ่งปัน และการให้อภัยซึ่งกัน
และกัน โดยคนในองค์การมักขาดการสงเคราะห์ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  การแบ่งปัน การ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกัน การเสียสละเพ่ือผู้อ่ืน หรือสังคมโดยรวมมีน้อย มุ่งเน้นเพ่ือความสะดวกสบาย 
และเพ่ือประโยชน์ส่วนตัวเป็นส าคัญ ขาดการประสานงานร่วมมือระหว่างกัน ขาดความรู้ ความ
เข้าใจงานอย่างท่องแท้ในหน้าที่ของตน ขาดความรับผิดชอบ ไม่กระตือรือร้นในการท างาน การให้
ความรู้ ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์แก่เพ่ือนร่วมงาน การมีส่วนร่วม การแก้ไขปัญหา การแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นด้วยความจริงใจ หรือการแบ่งงาน การกระจายงานยังมีน้อย ความรักความสามัคคีใน
หมู่คณะยังขาดความชัดเจน แก่งแย่งชิงดี ชิงเด่นกัน การอุทิศเวลาให้กับการท างานมีน้อย อิจฉา
ริษยา นินทาว่าร้ายต่อกัน ไม่ให้เคารพต่อกันทั้งต่อหน้าและลับหลัง ไม่รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
 ๑.๒ ปัญหาอันเกิดจากการขาดการใช้ค าพูดที่สุภาพ ไพเราะ อ่อนน้อม ถ่อมตน และ
ความจริงใจให้แก่กัน โดยคนในองค์การมักใช้ค าพูดในการสื่อสารที่เป็นไปในลักษณะที่ไม่สุภาพ  
ไม่ไพเราะ ไม่อ่อนหวาน ไม่น่าฟังต่อเพ่ือนร่วมงาน ซึ่งท าให้เกิดความเสื่อมศรัทธาในตัวผู้พูด มักใช้
ค าพูดที่ปล่อยให้เป็นไปตามความรู้สึกนึกคิดของตนเองในขณะนั้น ตามอารมณ์ของตนเอง ขาดซึ่ง
สติในการพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบก่อนที่จะพูดหรือใช้วาจาว่าสิ่งนั้นควรพูดหรือไม่ควรพูด 
เช่น การพูดหยาบคาย พูดเท็จหรือพูดโกหกไม่เป็นความจริง พูดนินทาว่าร้าย พูดส่อเสียดผู้อ่ืนทั้งต่อ
หน้าและลับหลัง พูดเพ้อเจ้อ เป็นต้น 
 ๑.๓ ปัญหาอันเกิดจากการขาดจิตสาธารณะ ท าเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม โดยคนใน
องค์การมีลักษณะในการท างานเป็นแบบต่างคนต่างท าเพ่ือให้มีผลงานเป็นของตนเองเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายของตน ขาดความซื่อตรง ซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่การงานของตนเอง ต่อผู้อ่ืน ซึ่งเป็นผลท า
ให้บุคคลในองค์การขาดการท าประโยชน์เพื่อส่วนร่วม การมีจิตสาธารณะเพ่ือผู้อ่ืนมีน้อย เพราะการ
ท าเพ่ือส่วนรวมนั้นไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับตนเอง เสียเวลา เสียทรัพย์สินส่วนตัวไปโดยมิได้อะไร
ตอบแทนกลับมา และไม่ใช่ธุระ หรือภารกิจของตนเองที่ต้องไปช่วยเหลือ 
 ๑.๔ ปัญหาอันเกิดจากการขาดการวางตนให้เหมาะสม และมีความเสมอภาค โดยบุคคล
ในองค์การมักวางตนไม่เหมาะสม ไม่ยึดมั่นอยู่ในศีลธรรมอันดี มีความประพฤติไม่เสมอต้นเสมอ
ปลาย แบ่งแยกหรือเลือกที่รักมักที่ชัง เลือกปฏิบัติ ขาดภาวะผู้น า ขาดความยุติธรรม ขาดวิสัยทัศน์ 
ขาดความคิดริเริ่มในการพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ ขาดทักษะการสื่อสาร รวมถึง ไม่มีความรู้ ความเข้าใจใน
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บทบาทและอ านาจหน้าที่ของตนเอง ใช้อ านาจไปในทางที่ไม่ถูกต้อง ล าเอียงไม่ใช้เหตุผลในการ
พิจารณาตัดสินใจ ไม่มีคุณธรรม ค าสั่งไม่ชัดเจนคลุมเครือ ไม่ค่อยให้ความสนใจต่อการสร้างขวัญ 
สร้างก าลังใจ สร้างแรงจูงใจ ความสามัคคีและความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบั ติงานของคนใน
องค์การมีน้อย ใช้อ านาจหน้าที่ของตนเองกระท าความผิด ขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง 
ไม่ส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนมีความรู้ความสามารถ และมักใช้ระบบอุปถัมภ์มากกว่าระบบคุณธรรม 
 ๒. แนวทางแก้ไขวัฒนธรรมองค์การตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ดังนี้ 
 ๒.๑ ด้านทาน กล่าวคือ คนในองค์การควรเป็นผู้รู้จักให้ รู้จักการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละ
แบ่งปันเพ่ือส่วนรวมอย่างเหมาะสม โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน หรือให้ทรัพย์สินสิ่งของให้
ก าลังใจ ให้อภัยกัน ให้ความรู้ ความสามารถ ศิลปวิทยา สอนทักษะในการปฏิบัติงานให้เกิดความ
เชี่ยวชาญ มีจิตส านึกที่ดีในการบ าเพ็ญประโยชน์ จัดแบ่งภาระหน้าที่ในการปฏิบัติอย่างชัดเจน 
กระจายงานอย่างเหมาะสม ส่งเสริมให้เกิดความรัก ความเมตตา เห็นอกเห็นใจกัน เสียสละ 
ช่วยเหลือ เอ้ือเฟ้ือ แบ่งปัน มีความจริงใจต่อกัน และเสนอแนะในสิ่งที่ควรพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขใน
การปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น ปลูกจิตส านึกในการสร้างขวัญก าลังใจให้แก่คนในองค์การ ส่งเสริม 
สนับสนุนให้คนในองค์การได้รับการศึกษาท่ีสูงขึ้น น าเทคโนโลยีมาใช้ในองค์การอย่างเหมาะสม 
 ๒.๒ ด้านปิยวาจา กล่าวคือ คนในองค์การควรเป็นผู้ที่ใช้ค าพูดในการสื่อสารด้วยถ้อยค า
หรือวาจาที่สุภาพ ไพเราะ อ่อนน้อม ถ่อมตน อ่อนหวาน น่าฟังที่ก่อให้เกิดความสามัคคี มีประโยชน์ 
ถูกกาลเทศะ เกิดความประทับใจ โดยการพูดเป็นไปด้วยความเต็มใจ จริงใจทั้งต่อหน้า และลับหลัง 
ไม่พูดหยาบคาย ก้าวร้าว ส่อเสียด แนะน าสิ่งที่เป็นประโยชน์ มีเหตุผล ชักจูงใจให้ปฏิบัติในสิ่งที่ ดี
งาม รู้จักใช้ค าพูดที่แสดงถึงความเห็นอกเห็นใจ ให้ก าลังใจกัน เกิดความสมานสามัคคีในหมู่คณะ 
รักใคร่นับถือ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ควรมีการฝึกเพ่ือสร้างวัฒนธรรมองค์การในการประสานงานที่ดี  
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อ่ืน ยิ้มแย้มแจ่มใส ช่วยแก้ไขปัญหา ข้อสงสัยในงานของเพ่ือนร่วมงานให้
เข้าใจ ท าให้บรรยากาศในการปฏิบัติงานดียิ่งขึ้น หลีกเลี่ยงค าพูดที่ท าให้เกิดความขัดแย้งหรือท าร้าย
กัน ตลอดจน เปิดโอกาสให้คนในองค์การได้แสดงความสามารถและกล้าพูดในที่ประชุมต่อหมู่คณะ 
และส่งเสริม สนับสนุนให้คนในองค์การมีการใช้ค าพูดด้วยความปรารถนาดีมีน้ าใจไมตรี เห็นใจ 
ปลอบใจ ให้ค าปรึกษา เพ่ือให้ผู้ฟังเกิดมีก าลังใจและสบายใจ 
 ๒.๓ ด้านอัตถจริยา กล่าวคือ คนในองค์การควรเป็นผู้รู้จักและปฏิบัติตนในการท า
ประโยชน์ต่อผู้ อ่ืน ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือด้วยแรงกาย หรือแรงใจ ช่วยเหลือกิจกรรมเพ่ือ
ส่วนรวมด้วยความเต็มใจ ไม่เกี่ยงงาน หรือเลี่ยงงาน และส่งเสริม สนับสนุนให้คนในองค์การรู้จัก
แบ่งปันความรู้ในการปฏิบัติงาน เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง รวมถึง สร้างจิตส านึกเรื่องการ
ติดต่อประสานงานกัน ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เพ่ือนร่วมงานด้วยความเต็มใจ และ
ให้ค าแนะน าทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวแก่เพ่ือนร่วมงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตน  
มีความสุข รู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน รักและสามัคคีกัน ตลอดจนผู้บริหารต้องเสียสละเวลาของ
ตนเองให้กับคนในองค์การอย่างต่อเนื่อง ประพฤติปฏิบัติตนในความเป็นกลาง สร้างขวัญและ
ก าลังใจแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ าเสมอ 



147วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

 ๒.๔ ด้านสมานัตตตา กล่าวคือ คนในองค์การควรเป็นผู้ที่ครองตน วางตนให้มีความ
เหมาะสม ถูกกาลเทศะ ไม่ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ดีทั้งต่อหน้า และลับหลังรู้จักการประพฤติ
ปฏิบัติตนให้สามารถเข้ากับผู้อ่ืนได้ วางตนเสมอต้นเสมอปลาย มีความเสมอภาคเท่าเทียมกันต่อคน
ทุกเพศ ทุกวัย ไม่ถือตัว ไม่แบ่งแยก ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง ไม่เอาเปรียบ ร่วมทุกข์ ร่วมสุข ร่วมรับรู้ 
ร่วมแก้ไขปัญหา เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกัน และวางตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้พบเห็น ส่งเสริม 
สนับสนุนให้คนในองค์การอยู่ร่วมกันด้วยความรักความสามัคคี ไม่มีอคติต่อกัน มีระบบความ
ยุติธรรมที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม ส่งเสริมให้คนในองค์การรู้จักการแยกแยะเรื่องส่วนตัวจากเรื่องงาน 
ไม่เลือกปฏิบัติ และมีระบบการให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือกันภายในองค์การโดยปฏิบัติกับทุกๆ คนด้วย
ความเสมอภาค ตลอดจน สร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมงาน ไม่เย่อหยิ่ง หรือวางตัวสูงกว่า
ผู้ใต้บังคับบัญชา และมีการบริหารอย่างตรงไปตรงมา ไม่เลือกปฏิบัติ 
 
๖. อภิปรายผล 
 วิจัยเรื่อง วัฒนธรรมองค์การตามหลักสังคหวัตถุ ๔ สามารถน ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้   ๑. ด้านทาน โดยคนในองค์การมีการประพฤติปฏิบัติ ในการเป็นผู้รู้จักให้ รู้จักการ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละแบ่งปันเพ่ือส่วนรวมอย่างเหมาะสม โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน หรือให้
ทรัพย์สินสิ่งของ ไม่ใช่สิ่งของ ให้ก าลังใจ ให้อภัยซึ่งกันและกัน ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการวิจัย
เรื่อง การบริหารงานตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอคอนสวรรค์ 
จังหวัดชัยภูมิ ที่พบว่า๓ ควรส่งเสริมให้มีการปลูกจิตส านึกในการแบ่งปัน ช่วยเหลือกัน สร้างขวัญ
และก าลังใจให้แก่บุคลากรด้านสวัสดิการต่าง ๆ รางวัลให้ผู้ปฏิบัติงาน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ส่ งเสริม
การศึกษาให้สูงขึ้น น าเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในองค์การอย่างเหมาะสม และเกี่ยวเนื่องกับ
ผลการวิจัยเรื่อง ศึกษาภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ ๔ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสระบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ที่พบว่า๔ ผู้บริหารควรสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่
บุคลากรอย่างสม่ าเสมอ ควรสอนงานหรือแนะน าให้บุคลากรที่ขาดความรู้และประสบการณ์ตาม
โอกาสสมควร ซ่ึงเป็นธรรมทาน เอ้ือเฟ้ือ แบ่งปันปัจจัย ๔ ตามโอกาสสมควร ซึ่งเป็นอามิสทาน ให้
โอกาสในการแก้ไข หรือปรับปรุงการท างานที่ผิดพลาดของบุคลากร ยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ ซึ่ง
เป็นอภัยทาน 
 ๒. ด้านปิยวาจา โดยคนในองค์การมีการประพฤติปฏิบัติ โดยเป็นผู้ที่ใช้ค าพูดในการ
สื่อสารด้วยถ้อยค าหรือวาจาที่สุภาพ ไพเราะ อ่อนน้อม ถ่อมตน อ่อนหวาน น่าฟังที่ก่อให้เกิดความ
                                                           

๓ พระใบฎีกาศราวุฒิ มหาลาโภ, “การบริหารงานตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในเขตอ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 

๔ ปิยะบุตร รักษ์วงษ์, “ศึกษาภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ ๔ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสระบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดสระบุรี”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา
, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 
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สามัคคี มีประโยชน์ ถูกกาลเทศะ เกิดความประทับใจ โดยการพูดเป็นไปด้วยความเต็มใจ จริงใจทั้ง
ต่อหน้า และลับหลัง ไม่พูดหยาบคาย ก้าวร้าว ส่อเสียด แนะน าสิ่งที่เป็นประโยชน์ มีเหตุผล ชักจูง
ใจให้ปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม รู้จักใช้ค าพูดที่แสดงถึงความเห็นอกเห็นใจ ให้ก าลังใจกัน เกิดความสมาน
สามัคคีในหมู่คณะ รักใคร่นับถือ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการวิจัยเรื่อง 
จริยธรรมผู้น ารัฐตามหลักพระพุทธศาสนา ที่พบว่า๕ ผู้บริหารจะต้องรู้จักพูด รู้จักชี้แจง แนะน า รู้จัก
ทักทายถามไถ่ทุกข์สุขของประชาชน ด้วยวาจาที่ไพเราะน่าฟัง มีประโยชน์ เสริมสร้างความสามัคคี  
รวมถึง เกี่ยวเนื่องกับผลการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการของธนาคาร
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยตามหลักสังคหวัตถุ ๔ พบว่า๖ ควรมี
ความเป็นกัลยาณมิตรต่อกัน พูดจาทักทายด้วยน้ าเสียงที่จริงใจและให้บริการทุกคนอย่างเท่าเทียม 
เป็นธรรม ให้บริการโดยยึดผลของงาน มากกว่าการยึดติดกับกฎระเบียบ ลดขั้นตอนที่ไม่จ าเป็น
ออกไป เพ่ือให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว  ๓. ด้านอัตถจริยา โดยคนในองค์การมีการประพฤติปฏิบัติ โดยรู้จักและปฏิบัติตนในการ
ท าประโยชน์ต่อผู้อ่ืน ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือด้วยแรงกาย หรือแรงใจ ขวนขวายช่วยเหลือกิจการ
ต่าง ๆ เพื่อส่วนรวมอย่างสม่ าเสมอ ช่วยกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความเต็มใจ ไม่เกี่ยงงาน หรือเลี่ยงงาน 
ซ่ึงมีความสอดคล้องกับผลการวิจัยเรื่อง ทัศนคติของครูผู้สอนต่อการบริหารงานตามหลักสังคหวัตถุ 
๔ ในโรงเรียนเครือข่ายกลุ่มที่ ๑ เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร พบว่า๗ ผู้บริหารควรเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่
ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ท าทุกสิ่งโดยหวังให้ประโยชน์ต่อส่วนรวมในการบริหารงานทั่วไป และฝ่ายงาน
ต่าง ๆ ควรปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายเพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมในคุณภาพ
ขององค์การ การปฏิบัติงานด้วยความสามัคคีการท างานในเสมอต้นเสมอปลายพร้อมรับผิดชอบ
ร่วมกันในเรื่องงบประมาณ รวมถึงเชื่อมโยงกับผลการวิจัยเรื่อง การบริหารงานตามหลักอปริหานิย
ธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่พบว่า๘ ควรปลูกจิตส านึกแห่งการมีจิตสาธารณะ 
ลด ละ ความเห็นแก่ตัว สร้างความเข้าใจที่เกี่ยวกับ กฎระเบียบ ข้อบัญญัติ หรือที่มาของกฎเกณฑ์

                                                           
๕ ทพ.ดร.ชลากร เทียนส่องใจ, “จริยธรรมผู้น ารัฐตามหลักพระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑). 
๖ รัตน์ธญาช์ ตันอมาตยรัตน์, “ความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยตามหลักสังคหวัตถุ ๔”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓). 

๗ พระค าจันทร์ คุณว โส (วงษ์ชาลี), “ทัศนคติของครูผู้สอนต่อการบริหารงานตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ใน
โรงเรียนเครือข่ายกลุ่มที่ ๑ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 

๘ ประยงค์ พรมมา, “การบริหารงานตามหลักอปริหานิยธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 
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ต่าง ๆ ที่ยึดถือปฏิบัติอยู่ให้แก่พนักงาน หรือบุคลากรภายในองค์กร ได้รับข้อมูล ข่าวสารทั่วถึงกัน 
ทุกส่วนราชการ เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  ๔. ด้านสมานัตตตา โดยคนในองค์การมีการประพฤติปฏิบัติ โดยต้องเป็นผู้ที่ครองตน 
วางตนให้มีความเหมาะสม ถูกกาลเทศะ ไม่ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ดีทั้งต่อหน้า และลับหลังรู้จัก
การประพฤติปฏิบัติตนให้สามารถเข้ากับผู้อ่ืนได้ วางตนเสมอต้นเสมอปลาย มีความเสมอภาคเท่า
เทียมกันต่อคนทุกเพศ ทุกวัย ไม่ถือตัว ไม่แบ่งแยก ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง ไม่เอาเปรียบ ร่วมทุกข์ ร่วม
สุข ร่วมรับรู้ ร่วมแก้ไขปัญหา เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกัน และวางตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้พบ
เห็น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ ที่พบว่า๙ ควรเริ่มต้นด้วย
การก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์การ และ
วิเคราะห์ถึงความพร้อมของบุคลากร แล้วจึงน ามาก าหนดสมรรถนะของบุคลากร ซึ่งบุคลากรที่
พัฒนาแล้วสมรรถนะย่อมเปลี่ยนแปลงไปและจะกลับมามีผลต่อเป้าหมาย ยุทธศาสตร์และการ
ด าเนินงานขององค์การได้ และเกี่ยวเนื่องกับผลการวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าทาง
การศึกษาตามหลักพุทธธรรม ที่พบว่า๑๐ ควรให้ผู้น าเป็นผู้ที่มีสติปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม กล้า
หาญ จิตใจเข้มแข็ง มีเหตุผล มีความรู้ความสามารถ ประพฤติงามทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ สงบ
เสงี่ยม ยุติธรรม ซื่อสัตย์ มั่นใจในตนเอง มีมนุษย์สัมพันธ์ กล้าตัดสินใจ สามารถแก้ไขปัญหาได้  
 
๗. ข้อเสนอแนะ  ๑. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ๑.๑ พัฒนา ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานที่เป็นองค์การภาครัฐ
หรือภาคเอกชน โดยมุ่งเน้นเพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาคนในองค์การให้มีความตระหนัก มีความ
พยายาม และมีการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ในการพัฒนาตนเองทั้งทางกาย วาจา และใจ เพ่ือการ
อยู่ร่วมกันในองค์การอย่างมีความสุข โดยสะท้อนถึงความเป็นเอกลักษณ์ขององค์การ 
 ๑.๒ ท าความร่วมมือข้อตกลงกับกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ส านัก
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในการจัดฝึกอบรม จัดกิจกรรมในการน าหลักธรรมทางพุทธศาสนา ที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับการบริหารจัดการคนในองค์การเข้ามาปรับประยุกต์ใช้ เพ่ือให้คนใน
องค์การเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ 
 ๒. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

                                                           
 ๙ ฌาน ตรรกวิจารณ์, “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๐). 
 ๑๐ ไพโรจน์  พรหมมีเนตร, “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าทางการศึกษาตามหลักพุทธธรรม”, 
วิทยานิพนธ์การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 
๒๕๕๒). 
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 ๒.๑ จัดท าแผนพัฒนา แผนปรับปรุง ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ ซึ่งเป็นแผนระยะยาว และ
ระยะสั้น ของหน่วยงานที่เป็นองค์การภาครัฐหรือภาคเอกชน ตลอดจนมีการถ่ายทอดแผนลงมาเป็น
แผนปฏิบัติการประจ าปี ซึ่งเป็นแผนระยะสั้น โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนทุกระดับ ซึ่ง
ต้องมีการด าเนินการและติดตามผลการด าเนินงานทุกปี โดยก าหนดเป้าหมายเพ่ือพัฒนาคนใน
องค์การมีการพัฒนาตนเองทั้งทางกาย ทางวาจา ทางใจ และการอยู่ร่วมกันในองค์การอย่างมี
ความสุข ความสามัคคี โดยสะท้อนถึงความเป็นเอกลักษณ์ขององค์การ 
 ๒.๒ เชิญวิทยากรของกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ส านักพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ มาให้การฝึกอบรม จัดกิจกรรมในการน าหลักธรรมทางพุทธศาสนา ที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับการบริหารจัดการคนในองค์การเข้ามาปรับประยุกต์ใช้ เพ่ือให้คนในองค์การเป็นผู้ที่มี
คุณธรรม จริยธรรมทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ 
 ๓. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยต่อไป 
 ๓.๑ ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบวัฒนธรรมองค์การตามหลักสังคหวัตถุ 4 ทั้งใน
บริบทขององค์การภาครัฐ หรือองค์การภาคเอกชน โดยให้มีความสะท้อนถึงความเป็นเอกลักษณ์
ขององค์การนั้น ๆ 
 ๓.๒ ควรมีการศึกษาถึงกระบวนการที่สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมในการ
สร้างเครื่องมือทางวิชาการและการน าหลักธรรมทางพุทธศาสนามาปรับประยุกต์เข้ากับการบริหาร
จัดการองค์การในทุกระดับ 
 ๓.๓ ควรมีการน ารูปแบบวัฒนธรรมองค์การตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ทั้งในบริบทของ
องค์การภาครัฐ หรือองค์การภาคเอกชน มาประเมินผลที่ได้รับและน ามาเปรียบเทียบความ
สอดคล้อง ความแตกต่างเพ่ือค้นหารูปแบบวัฒนธรรมองค์การตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ใน
ระดับประเทศ โดยสะท้อนถึงความเป็นเอกลักษณ์ของคนไทย 
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การพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการความรู้ส าหรับส านักงานศาลยุติธรรม:  กรณีศึกษา 
ศาลยุติธรรมในเขตอ านาจของส านักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ 

Strategic Development Knowledge Management of the Court 
of Justice: A Case Study of the Chief Justice Region IV 

 
เกษม  ศุภสิทธิ์ 
ลิขิต ธีรเวคิน 

บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักในการวิจัย เพ่ือพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการความรู้
ส าหรับส านักงานศาลยุติธรรม โดยก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ย่อยในการวิจัย ประการแรก เพ่ือศึกษา
สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการจัดการความรู้ของส านักงานศาลยุติธรรม ประการที่
สอง เพ่ือศึกษาสภาพปัจจัยที่เก่ียวข้องและเอ้ือต่อการจัดการความรู้ของส านักงานศาลยุติธรรม และ
ประการที่สาม เพ่ือจัดท าและตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์การ
จัดการความรู้ของส านักงานศาลยุติธรรม 
 ผลการศึกษา สภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ส าหรับการจัดการความรู้ส าหรับ
ส านักศาลยุติธรรม พบว่า บุคลากรของส านักศาลยุติธรรมเห็นว่า สภาพการจัดการความรู้ที่พึง
ประสงค์สูงกว่าสภาพปัจจุบันในทุกด้าน โดยสภาพปัจจุบันของการจัดการความรู้ที่มีการปฏิบัติ
ระดับมากในทุกด้าน เรียงตามล าดับคือ ด้านการสร้างความรู้มากที่สุด  รองลงมาเป็นด้านการ
จัดเก็บและสืบค้นความรู้  ด้านการแสวงหาความรู้ และด้านการถ่ายทอดความรู้และการใช้
ประโยชน์ ตามล าดับ 
 สภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ส าหรับปัจจัยที่เกี่ยวข้องและเอ้ือต่อการจัดการ
ความรู้ส าหรับส านักงานศาลยุติธรรม พบว่า บุคลากรขอส านักศาลยุติธรรมเห็นว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
และเอ้ือต่อการจัดการความรู้ที่พึงประสงค์สูงกว่าสภาพปัจจุบันในทุกด้าน  โดยสภาพปัจจุบันของ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและเอ้ือต่อการจัดการความรู้ที่มีการปฏิบัติระดับมากในทุกด้านเรียงตามล าดับคือ 
ผู้บริหารศาลยุติธรรมมีความต้องการจ าเป็นในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานมากที่สุด  รองลงมาเป็นด้าน
การวัดและประเมินผล  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านวัฒนธรรมองค์การ  และภาวะผู้น า  
ตามล าดับ  
 การพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการความรู้ส าหรับส านักงานศาลยุติธรรม ประกอบไปด้วย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ จัดท าแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ในทุกระดับขององค์กร  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
พัฒนาส านักศาลยุติธรรมในเครือฯให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  ยุทธศาสตร์
                                                           

 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรด์ุษฎีบัณฑติ  มหาวิทยาลัยเกริก 
    คณะศลิปศาสตร ์มหาวิทยาลัยเกริก 
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ที่  ๓ ส่งเสริมโครงสร้างการบริหาร ภาวะผู้น า  และวัฒนธรรมที่ เ อ้ือต่อการจัดการความรู้  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการความรู้ และยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
สร้างเครือข่ายภายในและภายนอกเพ่ือสนับสนุนการจัดการความรู้ 
 ส าหรับข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย ประการแรกคือ ส านักงานศาลยุติธรรมควรมี
นโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดการความรู้ของแต่ละส านักศาลยุติธรรมได้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ประการที่สอง ควรมีที่ปรึกษาท่ีเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้มาช่วยให้การ
แนะน า เพ่ือให้การด าเนินการได้เป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้องบรรลุเป้าหมายของการจัดการความรู้
ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์กับส านักศาลยุติธรรม ประการที่สาม ควรมีนโยบายในการส่งเสริมให้
ผู้บริหารของส านักศาลยุติธรรมได้เข้าร่วมอบรมในเรื่องการจัดการความรู้เพ่ือให้มีความรู้และความ
เข้าใจและเห็นประโยชน์ของการจัดการความรู้ ประการที่สี่ ควรมีนโยบายที่ส่งเสริมให้ ส านักศาล
ยุติธรรมได้พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการด าเนินการจัดการความรู้ และ
ประการสุดท้ายคือ ส านักศาลยุติธรรม ควรน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมา
ประยุกต์ใช้ในเรื่องการจัดการความรู้ให้ทั่วส านักศาลยุติธรรมโดยการออกแบบโครงสร้างพ้ืนฐานของ
ความรู้ การจัดเก็บ การเผยแพร่ และการสืบค้น 
ค าส าคัญ :  การพัฒนายุทธศาสตร์, การจัดการความรู้, ส านักงานศาลยุติธรรม 
 

ABSTRACT 
 The study entitled Strategic Development of Knowledge Management  of  
the Court of Justice: A Case Study of the Chief Justice Region IV had main 
objectives as follows; to develop a knowledge management strategy for judicial 
office. The specific objectives of the research was first to study the current and 
desired state of knowledge of the Court of Justice, secondly, to study the factors 
involved and contributed to the knowledge management  of the Judiciary. And 
thirdly to implement and monitor the suitability and feasibility of strategic 
knowledge management of Office of the Judiciary. 
 Findings were that the study of the present and desirable for knowledge 
management for the Bureau of Justice Bureau of Justice had condition of 
knowledge desirable than the current conditions in all aspects. The present state of 
knowledge management was the practical in all aspects respectively as; creating 
the most knowledge, the storage and retrieval of knowledge, the pursuit of 
knowledge and the transfer of knowledge and exploitation respectively. 
 Results of the study of the Current conditions and adverse factors 
involved and contributing to knowledge management for the Office of Justice 
Bureau of Justice found that the personnel requested that the relevant factors 
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contributing to knowledge management and desirable than the current conditions 
in all aspects. The current condition of the factors involved and contributing to 
knowledge management is the practice in all aspects of the order. Administration of 
Justice demand in the infrastructure needed most. A minor measurement and 
evaluation. Information Technology The organizational culture and leadership, 
respectively. 
 The development of strategic knowledge management strategy for the 
Office of the Judiciary consists of the first strategic plan for knowledge management 
at all levels of the organization. The second strategic development in the 
Department of Justice as the organization of learning for sustainable development. 
The third strategic leadership and management structure to promote a culture 
conducive to knowledge management. The forth strategy was information 
technology systems for knowledge management. And the five strategic networking 
within and external to support knowledge management. 
 The recommendations from this study were as follows. Firstly Judiciary 
should have a policy to encourage and support knowledge management of each 
agency judiciary is moving in the same direction Secondly, you should have a 
consultant who is an expert in management. to allow the introduction The action is 
the correct approach to achieve the goal of knowledge management, which will 
bring benefits to the Bureau of Justice.  Thirdly, there should be a policy to 
encourage the Executive Office of the Courts of Justice have attended workshops 
on the subject. knowledge management to knowledge and understanding and 
seeing the benefits of knowledge management Fourth Court of Justice should have 
a policy that encourages staff to develop knowledge and skills in the 
implementation of knowledge management. And Finally Department of Justice 
Information and communication technologies should be applied in knowledge 
management across the Department of Justice by the design of the knowledge 
infrastructure, storage, dissemination and retrieval. 
Keyword   Strategic Development, Knowledge Management, the Court of Justice 
 
๑. บทน า 
 ส านักงานศาลยุติธรรมเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ตระหนักถึงกระบวนทัศน์  วัฒนธรรม และ
ค่านิยมใหม่ที่พึงประสงค์ส าหรับการพัฒนาระบบราชการ  ได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม  
พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖ ในการบริหารงานศาลยุติธรรมไว้  ๖ ยุทธศาสตร์ โดยยุทธศาสตร์ที่ ๖ คือ  
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เพ่ิมศักยภาพระบบการบริหารงานบุคคล และก าหนดเป้าประสงค์ไว้ว่าศาลยุติธรรมต้องมีบุคลากรที่
มีศักยภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้นตามกลยุทธ์คือ การเสริมสร้างระบบการพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ความสามารถเหมาะสมกับต าแหน่ง มีคุณธรรมและจริยธรรม  
 การปฏิบัติงานของข้าราชการศาลยุติธรรม ตามระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาล
ยุติธรรม (ก.ศ.)  ว่าด้วยการย้ายข้าราชการศาลยุติธรรม  พ.ศ.  ๒๕๔๖ โดยได้รับการเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) หมวดที่ ๑ บททั่วไป  ข้อ ๔ กล่าวไว้ว่า ส านักงานศาล
ยุติธรรมอาจย้ายข้าราชการศาลยุติธรรมไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอ่ืนในระดับเดียวกัน หรือเปลี่ยน
เลขที่ต าแหน่งในส านักงานศาลยุติธรรมได้ไม่ว่าจะเป็นการย้ายในสายงานเดียวกันหรือเป็นการย้าย
เปลี่ยนสายงาน  หลักเกณฑ์และวิธีการ การย้ายเปลี่ยนสายงานให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการนั้น 
ข้อ ๕ ให้ส านักงานศาลยุติธรรมพิจารณาการย้ายข้าราชการศาลยุติธรรมโดยน าข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการพิจารณาการย้ายข้าราชการศาลยุติธรรมมาประกอบการพิจารณาเพ่ือประโยชน์ใน
การบริหารราชการของส านักศาลยุติธรรม   
 ดังนั้น แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นคือการน าการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management : KM) มาเพ่ือการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนของราชการศาลยุติธรรมซึ่ง
กระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถ
เข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้
ส านักงานศาลยุติธรรมสามารถด าเนินการไปอย่างมีประสิทธิผลสูงสุด โดยที่ความรู้มี ๒ ประเภท คือ  
๑) ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือ
สัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอด
ออกมาเป็นค าพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิด
เชิงวิเคราะห์ บางครั้ง จึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม และ ๒. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit 
Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีต่าง ๆ เช่น การบันทึกเป็นลาย
ลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม 
 ดังนั้น เพ่ือให้สามารถพัฒนาข้าราชการศาลยุติธรรมตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ จึงมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องน าการจัดการความรู้ มาใช้เพื่อการพัฒนาข้าราชการศาลยุติธรรม  โดย
มีเป้าหมายหลักของการจัดการความรู้ คือ การใช้ประโยชน์จากความรู้มาเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการด าเนินงานขององค์การเพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์การ  จึง
ควรน าการน าการจัดการความรู้มาประยุกต์ใช้เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการส านักงานศาล
ยุติธรรม:  กรณีศึกษา ศาลยุติธรรมในเขตอ านาจของส านักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ เพ่ือการ
พัฒนาส านักงานศาลยุติธรรมและน าไปสู่การก าหนดแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ส าหรับศาล
ยุติธรรมในแต่ละแห่งท่ีมีความแตกต่างกันตามบริบทของส านักงานศาลยุติธรรมการจัดการความรู้จึง
เป็นเรื่องที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การและประชาชนอย่างยิ่ง  
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๒. วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 ๑. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการจัดการความรู้ 
 ๒. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจัยที่เก่ียวข้องและเอ้ือต่อการจัดการความรู้ 
 ๓. เพ่ือจัดท าและตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์การ
จัดการความรู้ 
 
๓. ขอบเขตการวิจัย 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา  มุ่งศึกษาถึงการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการความรู้ของศาล
ยุติธรรมในเขตอ านาจของส านักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ 
 ขอบเขตด้านพื้นที่  การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะศาลยุติธรรมในเขตอ านาจของ
ส านักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานศาลจ านวน ๒๘ แห่ง 
 ขอบเขตด้านประชากร  การวิจัยครั้งนี้ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ หน่วยงานใน
สังกัดส านักงานศาลยุติธรรม โดยศึกษาเฉพาะศาลยุติธรรมในเขตอ านาจของส านักงานอธิบดีผู้
พิพากษาภาค ๔ ประกอบด้วย ผู้บริหารศาล  รองผู้บริหารศาล  ผู้อ านวยการศาล  ผู้พิพากษา และ
ข้าราชการศาลยุติธรรมในเขตอ านาจของส านักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ ซึ่งประกอบด้วย
หน่วยงานศาล ๒๘ ศาล  
 ขอบเขตด้านระยะเวลา  ช่วงเวลาที่ด าเนินการวิจัย  ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ.  ๒๕๕๖  
ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  รวมระยะเวลาที่ใช้ในการท าวิจัยทั้งสิ้น ๑๖ เดือน 
 
๔. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาเรื่องนี้ ผู้ศึกษาได้ด าเนินการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
ในรูปแบบผสมผสานโดยเชื่อมโยงจากการวิเคราะห์ด้วยมุมมองเชิงทฤษฎีที่หลากหลาย (Multi-
theoretical Perspective) โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ระดับทั่วไป และการสัมภาษณ์ในระดับลึก ( In-
depth Interview) ตลอดจนเอกสาร รายงาน ผลงานการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพ่ือรวบรวม
ข้อมูลในการวิเคราะห์ภาพรวม สภาพปัจจุบัน  และสภาพที่ พึงประสงค์ในการจัดการความรู้ของ
ส านักงานศาลยุติธรรม รวมทั้งความต้องการในการพัฒนาด้านการจัดการความรู้ ตลอดจนพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ เพ่ือก าหนดรูปแบบและแนวทางในการด าเนินงานของส านักงาน
ศาลยุติธรรม  เพื่อท าการจัดการความรู้ของส านักงานศาลยุติธรรมบรรลุเป้าหมายที่ต้องการต่อไป 
 
๕. ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยในประเด็นที่ส าคัญต่อการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการความรู้ส าหรับ
ส านักงานศาลยุติธรรม: กรณีศึกษา ศาลยุติธรรมในเขตอ านาจของส านักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔  
ดังนี้ 
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 ๑. สภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของการจัดการความรู้ส าหรับส านักงานศาล
ยุติธรรม: กรณีศึกษา ศาลยุติธรรมในเขตอ านาจของส านักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ ผลการศึกษา
สภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ส าหรับการจัดการความรู้ส าหรับส านักศาลยุติธรรม พบว่า 
บุคลากรของส านักศาลยุติธรรมเห็นว่า สภาพการจัดการความรู้ที่พึงประสงค์สูงกว่าสภาพปัจจุบันใน
ทุกด้าน เรียงตามล าดับคือ ด้านการสร้างความรู้มากที่สุด รองลงมาเป็นด้านการจัดเก็บและสืบค้น
ความรู้  ด้านการแสวงหาความรู้ และด้านการถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์ ตามล าดับโดย
สภาพการจัดการความรู้ในแต่ละด้านมีการปฏิบัติ ดังนี้ 
 ด้านการสร้างความรู้  เมื่อเปรียบเทียบกับข้อรายการอ่ืนๆ ในด้านการสร้างความรู้พบว่า 
ส านักศาลยุติธรรม มีการปฏิบัติมากในเรื่อง หน่วยงานสนับสนุนการสร้างและพัฒนาคู้มือการท างาน  
เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับบุคลากรในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเอง เพ่ือให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  รองลงมาได้แก่ หน่วยงานส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาความรู้ที่มีอยู่ในตัว
บุคคลหรือในองค์การให้เกิดนวัตกรรมที่มีคุณค่าต่อองค์การหน่วยงานสนับสนุนให้บุคลากรน าความรู้
จากภายนอกหน่วยงานมาสร้างสรรค์ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และพัฒนาให้เกิดความรู้ใหม่ใน
หน่วยงาน 
 ด้านการจัดเก็บและสืบค้นความรู้ เมื่อเปรียบเทียบกับข้อรายการอ่ืนๆ ในด้านการจัดเก็บ
และสืบค้นความรู้พบว่า ส านักศาลยุติธรรม มีการปฏิบัติมากในเร่ือง หน่วยงานมีการฝึกอบรมให้
บุคลากรสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  เช่น การใช้คอมพิวเตอร์  การใช้อินเตอร์เน็ต และ
อินทราเน็ต เพ่ือการจัดเก็บและสืบค้นความรู้  รองลงมาได้แก่ หน่วยงานส่งเสริมให้บุคลากรมีการ
จัดเก็บความรู้เป็นลายลักษณ์อักษร  เช่น  เอกสารประกอบการสอน แผนการสอน คู่มือการ
ปฏิบัติงานรายงานผลการปฏิบัติงาน และก าจัดความรู้เก่าที่ล้าสมัย  ไม่ถูกต้องหรือไม่มีประโยชน์
ออก   
 ด้านการแสวงหาความรู้ เมื่อเปรียบเทียบกับข้อรายการอ่ืนๆ ในด้านการแสวงหาความรู้
พบว่า ส านักศาลยุติธรรมมีการปฏิบัติมากในเรื่อง การส่งเสริมให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อความรู้
วิทยาการใหม่ ๆ พร้อมที่จะเปิดรับเข้ามาพัฒนาตนเองและองค์การ รองลงมาได้แก่ การส่งเสริม
กิจกรรมความรู้ที่ เปิดโอกาสให้บุคลากรได้แลกเปลี่ ยนความรู้  และแสดงความคิดเห็นเพ่ือ
แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสมาชิกในสายงานเดียวกันและต่างสายงาน หน่วยงานให้ส่วนงานในสังกัด
ท าฐานข้อมูลที่เป็นเอกสารสิ่งพิมพ์  คู่มือ และต ารา  เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรได้แสวงหาและรวบรวม
ความรู้  
 ด้านการถ่ายทอด และการใช้ประโยชน์  เมื่อเปรียบเทียบกับข้อรายการอ่ืนๆ ในด้านการ
ถ่ายทอด และการใช้ประโยชน์พบว่า ส านักศาลยุติธรรมมีการปฏิบัติมากในเรื่อง การมีระบบ
อินเตอร์เน็ต  และอินทราเน็ตที่สนับสนุนการเผยแพร่ความรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์การ  
รองลงมาได้แก่ หน่วยงานมีเอกสารหรือเว๊บไซต์ประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่และแบ่งปันความรู้ที่มีอยู่
แก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่ต้องการใช้ความรู้  และเผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกองค์การ  
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 ๒. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและเอ้ือต่อการจัดการความรู้ส าหรับส านักงานศาลยุติธรรม: 
กรณีศึกษา ศาลยุติธรรมในเขตอ านาจของส านักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ ผลการศึกษาสภาพ
ปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ส าหรับปัจจัยที่เกี่ยวข้องและเอ้ือต่อการจัดการความรู้ส าหรับ
ส านักงานศาลยุติธรรม : กรณีศึกษา ศาลยุติธรรมในเขตอ านาจของส านักงานอธิบดีผู้ พิพากษาภาค 
๔ พบว่า บุคลากรขอส านักศาลยุติธรรมเห็นว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องและเอ้ือต่อการจัดการความรู้ที่พึง
ประสงค์สูงกว่าสภาพปัจจุบันในทุกด้าน ส าหรับสภาพปัจจุบันของปัจจัยที่เกี่ยวข้องและเอ้ือต่อการ
จัดการความรู้ที่มีการปฏิบัติระดับมากในทุกด้านเรียงตามล าดับคือ ผู้บริหารศาลยุติธรรมมีความ
ต้องการจ าเป็นในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานมากที่สุด  รองลงมาเป็นด้านการวัดและประเมินผล  ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านวัฒนธรรมองค์การ  และภาวะผู้น า   
 ๓. การพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการความรู้ส าหรับส านักงานศาลยุติธรรม: กรณีศึกษา 
ศาลยุติธรรมในเขตอ านาจของส านักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔  ที่ผ่านกระบวนการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ทุกขั้นตอน และผ่านการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้จากผู้เชี่ยวชาญ
และผู้บริหารของส านักศาลยุติธรรม 
 
๖. อภิปรายผล  
 ผลจากการศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ของการจัดการความรู้และปัจจัยที่
เกี่ยวข้องและเอ้ือต่อการจัดการความรู้ของศาลยุติธรรม  พบว่า สภาพการจัดการความรู้ของส านัก
ศาลยุติธรรมมีการปฏิบัติทั้ง ๔ ด้าน คือ ด้านการแสวงหาความรู้ ด้านการสร้างความรู้ ด้านการ
จัดเก็บความรู้ด้านการถ่ายทอดและการใช้ประโยชน์ สภาพปัจจุบันผลการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
 ส าหรับปัจจัยที่เกี่ยวข้องและเอ้ือต่อการจัดการความรู้ ผลการศึกษา พบว่า มีการปฏิบัติ
ในปัจจัยที่เกี่ยวข้องและเอ้ือต่อการจัดการความรู้ทั้ง ๕ ด้าน คือ ด้านภาวะผู้น า ด้านวัฒนธรรม
องค์กร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านการวัดและประเมินผล สภาพ
ปัจจุบันมีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
 ส่วนสภาพปัจจัยที่เกี่ยวข้องและเอ้ือต่อการจัดการความรู้ของส านักศาลยุติธรรมใน
ภาพรวมเม่ือเปรียบเทียบแต่ละด้านพบว่า มีการปฏิบัติมากที่สุดคือ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน รองลงมา
เป็นด้านการวัดและประเมินผล  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านวัฒนธรรมองค์การ  และภาวะผู้น า   
โดยปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐาน ผู้บริหารส านักงานศาลยุติธรรมและข้าราชการศาลยุติธรรม  
 ในขอบเขตของความรับผิดชอบ และการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเกิดความรู้สึกว่ามี
ความส าคัญโดยพบว่าเป็นปัจจัยความส าเร็จที่ส่งผลต่อการใช้ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้  ส่วน
ปัจจัยด้านการวัดและประเมินผล ทั้งผู้บริหารและข้าราชการของส านักศาลยุติธรรมในเครือส านัก
ศาลยุติธรรมเห็นว่า ส านักศาลยุติธรรม ยังขาดเครื่องมือวัดผลการจัดการความรู้ที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน และเกณฑ์การประเมินยังไม่มีความชัดเจนส านักศาลยุติธรรมยังไม่ได้จัดให้มีผู้ที่ท าหน้าที่
ประเมินองค์ความรู้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนความรู้ และขาดการให้ข้อมูลป้อนกลับส าหรับผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเพ่ือให้บุคลากรทราบความก้าวหน้าของกิจกรรมการจัดการความรู้ ดังนั้นส านักศาล
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ยุติธรรมควรก าหนดแนวทางการประเมินผลการจัดการความรู้ให้ชัดเจน โดยให้มีผู้เชี่ยวชาญด้าน
การวัดและประเมินเป็นผู้ด าเนินการ ส านักศาลยุติธรรมควรก าหนดให้มีการประเมินผลในทุกระดับ
ทุกหน่วยงานโดยใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลายและมีความเป็นมาตรฐาน การน าเสนอ
ผลการประเมินผลไม่ควรน าเสนอเป็นตัวเลข แต่ควรเป็นค าแนะน าหรือข้อเสนอแนะเพ่ือให้เกิดการ
พัฒนา เพราะการวัดและประเมินผลเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้ทราบว่า การจัดการความรู้มีการ
ด าเนินการคบืหน้าเป็นไปตามที่คาดหวังหรือไม่ ท าให้สามารถน าผลการประเมินมาทบทวนปรับปรุง
ยุทธศาสตร์และการด าเนินการต่างๆ สอดคล้องกับ O’Dell and Cara๑ ที่กล่าวว่าการวัดผลการ
จัดการความรู้ ถือเป็นเรื่องส าคัญเพราะจะเป็นหลักฐานที่บอกถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการจัดการ
ความรู้ในองค์กร การวัดและการประเมินผลการจัดการความรู้จึงเป็นปัจจัยส าคัญปัจจัยหนึ่งที่มี
อิทธิพลต่อความส าเร็จในการจัดการความรู้เพ่ือสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้   ปัจจัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่นเดียวกันกับปัจจัยด้านภาวะผู้น าที่พบว่า มีค่าเฉลี่ยของสภาพปัจจุบันอยู่ในระดับมาก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง การมีเครือข่ายภายนอกเช่น Website ของส านักศาลยุติธรรมเพ่ือ
เผยแพร่ความรู้ส าหรับสถาบันในเครือฯ และสถาบันอ่ืน และการมีคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต 
และอินทราเน็ต ในการอ านวยความสะดวกให้บุคลากรในองค์กรทุกระดับ ส าหรับความส าคัญด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศนั้นมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ Leitch and Rosen๒  ได้ท าการศึกษาถึง
ผลความส าเร็จของการจัดการความรู้ พบว่า ต้องมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ๓ องค์ประกอบ ซึ่งเกิดจาก
การผสมผสานการท างานระหว่างของคน (People) กระบวนการ (Process) และเทคโนโลยี 
(Technology) โดยองค์ประกอบทั้งสามจะมีส่วนของความส าเร็จร่วมกันอย่างไม่สามารถแยกจาก
กันได้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology) เป็นเครื่องมือเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของ
ความรู้ในองค์กรให้เป็นความรู้ที่เกิดประโยชน์ต่อบุคคล ดังนั้น การส่งเสริมการจัดการความรู้เพ่ือให้
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พบว่าต้องมีวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นแบบร่วมมือ และมีความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน มีค่านิยมที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน เคารพในความคิดของเพ่ือนร่วมงาน มีความมุ่งมั่นที่
จะใช้ความกล้าในการสร้างผลงานใหม่ การแลกเปลี่ยนข้อมูลย้อนกลับการยินดีกับความส าเร็จ
ร่วมกัน มุ่งความต้องการและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมีการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันอย่างไม่เป็นทางการ รวมทั้งมีการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง Davenport and Prusak๓  
ได้ท าการศึกษาเก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการจัดการความรู้ พบว่า องค์ประกอบหนึ่ง คือ 
วัฒนธรรมที่เอ้ือต่อการจัดการความรู้ เป็นเงื่อนไขที่ส าคัญมากที่สุดที่จะน าไปสู่ความส าเร็จและยัง
เป็นปัจจัยที่สร้างได้ยากที่สุด  และปัจจัยด้านภาวะผู้น า ในภาพรวมเป็นปัจจัยที่มีสภาพปัจจุบันโดย

                                                           
๑ O’Dell and Grayson, C.J, If we only know what we know, (New York: The Free 

Press), 1998. 
๒ Leitch and Rosen, Knowledge Management, (New York : IDG Press), 2001. 
๓ Davenport and Prusak, Working Knowledge : New Organization Manage What 

They Know, (Boston : Harvard Business School Press), 1998. 
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เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อเทียบกับด้านอ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง ผู้บริหารให้ความส าคัญต่อ
นโยบายการจัดการความรู้ในส านักศาลยุติธรรม เป็นผู้ผลักดันให้การจัดการความรู้เป็นภารกิจที่
ส าคัญที่ทุกหน่วยงาน ให้การสนับสนุนทรัพยากรด้านต่างๆ และขจัดปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่างๆ ต่อ
การจัดการความรู้ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารเป็นปัจจัยส าคัญท่ีสุดในปัจจัยทั้งหมดของการบริหารจัดการ
ความรู้ ดังนั้นส านักศาลยุติธรรมจึงมีโอกาสท าให้การจัดการความรู้ประสบความส าเร็จ ซึ่งขึ้นอยู่กับ
ความมุ่งม่ัน และความตั้งใจของผู้บริหาร จากการศึกษาพบว่า ผู้บริหารมีความส าคัญต่อความส าเร็จ
ของการจัดการความรู้ ผู้บริหารจึงต้องมีความรู้และเห็นความส าคัญต่อการจัดการความรู้ รู้จักสร้าง
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการจัดการความรู้ มีความสามารถในการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจทั่วทั้งองค์กร 
และเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดการจัดการความรู้ สอดคล้องกับแนวคิดของ สุวัฒน์ เงินฉ่ า และคณะที่
กล่าวถึงปัจจัยส าคัญของการจัดการความรู้ที่มีความส าคัญระดับสูงได้แก่ ความมุ่งมั่นและการ
สนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงขององค์กร และสอดคล้องกับแนวคิดของ Sallis and Jones๔  
ที่ได้ท าการศึกษาความส าเร็จในการจัดการความรู้ขององค์กรต่างๆ เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา
ความส าเร็จขององค์กร พบว่าเกณฑ์การพิจารณาความส าเร็จขององค์การ ประกอบด้วย 
องค์ประกอบที่ส าคัญ ๗ ด้าน ด้านหนึ่งคือการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง องค์ประกอบด้าน
วิสัยทัศน์และภาวะผู้น าของผู้บริหารเป็นสิ่งส าคัญที่สุดส าหรับการก าหนดความรู้ที่ส าคัญไว้ในองค์กร 
 ส าหรับผลการศึกษายุทธศาสตร์การจัดการความรู้ส าหรับส านักศาลยุติธรรม: กรณีศึกษา 
ศาลยุติธรรมในเขตอ านาจของส านักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค พบว่า ปัญหาที่ส าคัญที่สุดของการ
จัดการความรู้ส าหรับส านักศาลยุติธรรมในเครือส านักศาลยุติธรรม คือ บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความรู้ 
ความเข้าใจเรื่องการจัดการความรู้ และส านักศาลยุติธรรมในเครือส านักศาลยุติธรรม ยังไม่มี
นโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องการจัดการความรู้ จึงท าให้ขาดทิศทางในการด าเนินการ มีลักษณะ
ต่างคนต่างท า ขาดการรวมพลัง ดังนั้น 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ในทุกระดับขององค์กร จะ
ท าให้บุคลากรในองค์กรได้ทราบทิศทางหรือวิธีการที่จะบรรลุเป้าหมายขององค์กรที่สอดคล้องกับ
บริบทของตนเอง ยุทธศาสตร์จึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการวางกรอบ และแนวทางการด าเนินงาน
ภายในองค์กร ส าหรับการด าเนินการตามยุทธศาสตร์พบว่า จ าเป็นต้องมีคนหรือหน่วยงานที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้อย่างแท้จริงเข้ามาช่วยด าเนินการ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน 
และเป็นที่ยอมรับของทุกคน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาส านักศาลยุติธรรม ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืนเป็นยุทธศาสตร์ที่กล่าวถึง แนวทางด าเนินงานเกี่ยวกับองค์ประกอบที่ส าคัญในการจัดการ
ความรู้ ประกอบด้วยการแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ การจัดเก็บและสืบค้นความรู้ การ

                                                           
๔ Sallis, E. and Jones. G, Knowledge Management in Education, (London : Kogan 

page, 2002), p.45. 
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ถ่ายทอดและการใช้ประโยชน์ส าหรับยุทธศาสตร์ที่จะน าไปประยุกต์ใช้ในองค์กรให้ประสบ
ความส าเร็จ โดยเน้นการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้เพ่ือก่อให้เกิดการสร้างความรู้ ให้ความส าคัญกับ 
“คน” โดยต้องมีกระบวนการสร้างบรรยากาศและการส่งเสริมให้ “คน” เข้ามาร่วมแบ่งปันความรู้ 
และตามด้วยกลยุทธ์ที่เน้นเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการจัดเก็บความรู้ เพ่ือแพร่กระจายการใช้งาน
อย่างทั่วถึง สอดคล้องกับ Leitch and Rosen and Collison, Parcell๕ ที่ศึกษาพบว่า
องค์ประกอบด้านคน (People) มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการความรู้ การจัดการความรู้จะไม่
สามารถประสบความส าเร็จได้หากขาดคน ซึ่งเป็นก าลังส าคัญที่จะน าความรู้ไปใช้ประโยชน์เพ่ือ
องค์กร โดยคนจะเป็นทั้งผู้สร้างเครือข่าย และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการความรู้ 
เนื่องจากเทคโนโลยีอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อความส าเร็จในการจัดการความรู้ความสามารถในการ
เรียนรู้และทักษะของคนเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดในกระบวนการจัดการความรู้โดยในทศวรรษนี้ 
 ยุทธศาสตร์ข้อที่ ๓ ส่งเสริมโครงสร้างการบริหาร ภาวะผู้น า และวัฒนธรรมที่เอ้ือต่อการ
จัดการความรู้  เป็นยุทธศาสตร์ที่กล่าวถึง ปัจจัยที่ เกี่ยวข้องและเอ้ือต่อการจัดการความรู้ 
ประกอบด้วยโครงสร้างการบริหารงาน ภาวะผู้น า วัฒนธรรมองค์กร ทีมงานการจัดการความรู้จาก
ยุทธศาสตร์ย่อย คือ การส่งเสริมให้มีวัฒนธรรมและบรรยากาศการเรียนรู้ที่เอ้ือให้เกิดความส าเร็จใน
การจัดการความรู้ มีนโยบาย/แนวทางการด าเนินการบางประการ คือ การส่งเสริมให้มีการสร้าง
บรรยากาศของการพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างบุคลากร ดังนั้นส านักศาลยุติธรรมควร
พิจารณาความเหมาะสมในการแต่งตั้งทีมงานที่รับผิดชอบการด าเนินการการจัดการความรู้ที่มี
ความรู้ความสามารถและมีความน่าเชื่อถือ การให้สิ่งจูงใจที่เป็นรูปธรรมจากการสร้างความรู้ การมี
ส่วนร่วมของบุคลากรในการจัดการความรู้ และการสร้างบรรยากาศการติดต่อสื่อสารภายในส านัก
ศาลยุติธรรม ซึ่งจะน าไปสู่การจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ Davenport and 
Prusak  ที่ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการจัดการความรู้ พบว่ามี ๙ 
องค์ประกอบโดยองค์ประกอบที่ส าคัญ ประการหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น า คือ ผู้บริหารระดับสูง
ให้การสนับสนุนเต็มที่  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการความรู้ เป็นผลมาจาก
การศึกษาที่พบว่า ส านักศาลยุติธรรมมีความพร้อมในเรื่องวัสดุ อุปกรณ์เทคโนโลยี มีงบประมาณ
เพียงพอที่จะให้การสนับสนุน บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี ในระดับ
ส านักศาลยุติธรรม มีหน่วยงานวิทยบริการ ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการฝ่ายการศึกษา
ของส านักศาลยุติธรรมมีหน้าที่ในการวางแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีของส านักศาลยุติธรรม ผลจาก
การด าเนินการท าให้มีระบบบริหารงานของส านักศาลยุติธรรม เพ่ือเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างส านักศาล
ยุติธรรมต่างๆ ดังนั้นการน าเอาการจัดการเรียนรู้เข้าไปประยุกต์เพ่ิมเติมกับโปรแกรมที่มีอยู่จึงมี

                                                           
๕

 Lewis Carroll In Liotta, P.H., Richmond M.Lloyd. Strategy and Force Planning, ๔th 
ed, (Newport : RI Naval War College Press, 2004), p.47. 
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ความเป็นไปได้มาก และจะเป็นประโยชน์ต่อการแลกเปลี่ยน แบ่งปันความรู้และการสร้างเครือข่าย
ในอนาคต 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ สร้างเครือข่ายภายในและภายนอกเพ่ือสนับสนุนการจัดการความรู้ เป็น
ผลจากการศึกษาวิเคราะห์สภาพบริบทของส านักศาลยุติธรรม พบว่า หน่วยงานภายในต่างๆ ที่มี
ความเกี่ยวข้องกับส านักศาลยุติธรรมมีความรู้ในเรื่องการจัดการความรู้ ส านักศาลยุติธรรมสามารถ
เข้าไปบริหารจัดการน าความรู้ความสามารถของบุคคลและองค์กรมาเป็นปัจจัยเสริมจะท าให้
ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ของส านักศาลยุติธรรม ประสบความส าเร็จได้ตามท่ีคาดหวังไว้ 
 โดยสรุป  ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ของส านักศาลยุติธรรม: กรณีศึกษา ศาลยุติธรรม
ในเขตอ านาจของส านักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔  มีองค์ประกอบที่ส าคัญครบทั้ง ๕ ด้านตาม
แนวความคิดของ Moslehi๖ ได้น าเสนอ กรอบแนวคิดองค์ประกอบของยุทธศาสตร์การจัดการ
ความรู้ว่าองค์กรต้องเริ่มที่การก าหนดเป้าหมายการจัดการความรู้ที่องค์กรเน้น ซึ่งสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ข้อที่ ๑ หลังจากนั้นจึงน าไปสู่การพัฒนายุทธศาสตร์ที่สนับสนุนเป้าหมายที่องค์กร
ต้องการ โดยองค์ประกอบหลักของยุทธศาสตร์ควรประกอบด้วยกระบวนการจัดการความรู้และ
เนื้อหาซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ข้อที่ ๒ และองค์ประกอบที่ผลักดันความส าเร็จของการจัดการ
ความรู้ ได้แก่ คน องค์กร และเทคโนโลยีซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ข้อที่ ๓-๕ และสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Leitch and Rosen และ Collison and Parcell ได้ท าการศึกษาถึงผลความส าเร็จ
ของการจัดการความรู้ พบว่า ต้องมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ๓ องค์ประกอบซึ่งเกิดจากการผสมผสาน
การท างานระหว่างของคน (People) กระบวนการ (Process) และเทคโนโลยี(Technology) โดย
องค์ประกอบทั้งสามจะมีส่วนของความส าเร็จร่วมกันอย่างไม่สามารถแยกจากกันได้ 
 
๗. ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาระบบหรือรูปแบบการจัดการความรู้ที่มี
ประสิทธิภาพส าหรับส านักงานศาลยุติธรรม เพ่ือน ารูปแบบการจัดการความรู้ที่เหมาะสมไป
ประยุกต์ใช้ในส านักงานศาลยุติธรรมอื่น ๆ ที่มีบริบทใกล้เคียงกันต่อไป 
 
 
 
 
 
 

                                                           
๖Moslehi, Adel, Proposing A Systemic View To Intellectual Capital 

Measurement, IT and Financial Management Conference Tehran. University of Iran, 2004. 
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แนวทางการพัฒนาศักยภาพการตลาดธุรกิจโรงสีข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยภายใต้สถานการณ์การตลาดเสรี 

The Marketing Potential Approaches to Organic Jasmine Rice 
Mills Under Free Trade Circumstances  

In The Northeast, Thailand 
เจษฎา  แสงจันทร์ 

สมเกียรติ  คชฉวีวงษ์ 
ทตมัล  แสงสว่าง 

 
บทคัดย่อ 

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ๔  ประการ คือ ๑)  เพ่ือศึกษาสถานการณ์และปัญหาด้าน
การตลาดธุรกิจโรงสีข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของผู้ประกอบการโรงสีข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  ๒) เพ่ือศึกษาความต้องการความช่วยเหลือด้านการตลาด
ของผู้ประกอบการโรงสีข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  
๓) วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของการจัดการด้านการตลาดของการประกอบการโรงสีข้าว
หอมมะลิอินทรีย์ ๔)  เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพการตลาดของธุรกิจโรงสีข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เป็นการวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัย
เชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ประกอบการธุรกิจ
โรงสีข้าว จาการสัมภาษณ์เชิงลึกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย จ านวน ๑๕ ราย 
ประชากรกลุ่มตัวอย่างจากที่ให้ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม จ านวน ๔๐๐ ราย เลือกกลุ่ม
ตัวอย่างด้วยวิธีสุ่มแบบโควต้า เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ 
สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  ค่าร้อยละ  ความถี่ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิง
อนุมาน  ได้แก่   F–test  การวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี  Least Significant Difference  
(LSD) Factor Analysis 
 จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย โดยมีอายุประมาณ  ๔๑–
๕๐ ปี การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี สถานภาพในกิจการของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเจ้าของ
กิจการ/บุคคลในครอบครัว มีปัญหาด้านผลิตภัณฑ์ ปัญหาด้านราคา ปัญหาด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย และปัญหาด้านการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับมาก ส่วนปัญหาด้านนโยบาย/บริการ

                                                        
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
บัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
บัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ของรัฐ อยู่ในระดับมากที่สุด มีความต้องการความช่วยเหลือด้านราคาในระดับมากที่สุด ส่วนความ
ต้องการความช่วยเหลือด้านการเตรียมความพร้อมในด้านการตลาด, ด้านผลิตภัณฑ์, ด้านช่องทาง
การจัดจ าหน่าย, ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านนโยบาย/บริการของรัฐ อยู่ในระดับมาก และ
ได้เสนอแนวทางการพัฒนาการตลาดของโรงสีข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี้ 
 โรงสีที่มีเงินลงทุน ๑–๕ ล้านบาท  ๖–๑๐  ล้านบาท และมากกว่า ๑๕ ล้านบาท เช่น ควร
มีการให้ความรู้และสนับสนุนเงินในการลงทุน ให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมในด้านสถานที่
ด าเนินการ  
 โรงสีที่มีอายุต่ ากว่า ๕ ปี ๕–๑๐ ปี  ๑๑–๑๕  ปี และมากกว่า ๑๕ ปีขึ้นไป เช่น จัด
ฝึกอบรมและให้ค าปรึกษาในการด าเนินการ ให้ความรู้และสนับสนุนเงินในการลงทุน ให้ความรู้เรื่อง
มาตรฐานการควบคุมคุณภาพสินค้า  
         โรงสีที่มีลักษณะตลาดขายในประเทศ ส่งออกอย่างเดียว และทั้งขายในประเทศและ
ต่างประเทศ เช่น ให้ความรู้และสนับสนุนเงินในการลงทุน 
          โดยสรุปผลการวิจัยครั้งนี้ ชี้ให้เห็นว่า การจัดการการตลาดธุรกิจโรงสีข้าวหอมมะลิอินทรีย์
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ควรส่งเสริมให้มีการแนวทางการพัฒนา เช่น ให้ความรู้
และสนับสนุนเงินในการลงทุน จัดอบรมและให้ความรู้เรื่องมาตรฐานต่างๆ ของข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 
ก าหนดให้ราคาขายผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์สูงกว่าราคาข้าวทั่วไป ให้ความรู้และจัดหา
ช่องทางที่สามารถจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ และให้การสนับสนุนอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่การด าเนินธุรกิจ สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน 
เพ่ือพัฒนาองค์กรให้เจริญต่อไป 
ค าส าคัญ : แนวทางการพัฒนาศักยภาพ, สถานการณ์ตลาดเสรี 
 

ABSTRACT 
      The marketing Potential approaches to Organic Jasmine Rice Mills under 
Free Trade Circumstances in the Northeast, Thailand. 
 This research had 4 purposes as 1) to study marketing situations and 
problems of organic Jasmine rice mills of the entrepreneurs in the Northeast, 
Thailand, 2) to study the need for marketing aid of the entrepreneurs in the 
Northeast, Thailand, 3) to analyze the salient factors affecting marketing 
management of the organic Jasmine rice mills entrepreneurs and 4)  to determine 
how the marketing approaches for organic Jasmine rice would develop its organic 
Jasmine rice in the Northeast, Thailand. This research used mixed methods with 
qualitative and quantitative research. 
 The target group in the research was the 15 rice mills entrepreneurs in the 
Northeast, Thailand, who were intensively interviewed, the group of 400 people 
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who were questioned on the questionnaires. Sample selection was done through 
Quota System. The tools used in the  research were a set of questionnaires and in-
depth-interviewing forms. The statistics used in the research were percentage, 
frequency, standard deviation, and inference of F-test and multiple comparison 
analysis by least significant difference (LSD). The factors affecting marketing 
management of organic Jasmine rice mills entrepreneurs were products quality, 
stable pricing, marketing showdown, modern technology, financial aid, and 
supportive public sector. 

The findings were that most of the questionnaires answers came from men 
of about 41-50 years old with bachelor degree. Their social status were 
entrepreneurs including  their family members who kind of had huge problems of 
their products, pricing, outlets, and marketing. The government policies, however, 
caused a maximum problem to them. They needed a maximum solution for pricing 
and a huge solution for  products, outlets, marketing , and government policies.  
The following were the provision of marketing approaches. The rice mills with a 
range of an investment of 1-5, 6-10, and more than 15 million baht should be 
supported with the know-how and financial aid , for example, knowledge in 
premises preparation. 
Keywords : Potential Approaches, Free Trade Circumstances. 
 
๑. บทน า 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ ได้ก าหนด
วิสัยทัศน์ของแผนยุทธศาสตร์คือการพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิต การค้า และการ
บริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ในระดับภูมิภาคอาเซียน ซึ่งมีเป้าหมายหลักในการเพ่ิมปริมาณสินค้า
เกษตรอินทรีย์ ๕% ต่อปี เพ่ิมมูลค่าสินค้า ๑๐% ต่อปี และสร้างมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับไม่น้อย
กว่า ๘ ชนิดสินค้า ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ คือ (๑) การบริหารจัดการ
องค์ความรู้และนวัตกรรม (๒) การพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน (๓) การสร้าง
ความเข้มแข็งด้านการตลาดและมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทยและ (๔) การบูรณาการเพ่ือขับเคลื่อน
เกษตรอินทรีย์ไทย ในยุทธศาสตร์แรกเรื่ององค์ความรู้และนวัตกรรม มีแนวทางการพัฒนา ๔ ด้าน 
คือ (๑) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เกษตรอินทรีย์พ้ืนบ้านและเกษตรอินทรีย์พาณิชย์ 
(๒) ส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เกี่ยวข้อง (๓) เสริมสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ พัฒนาเทคโนโลยี
และการผลิต และ (๔) สนับสนุนการศึกษาและวิจัยสารอาหารที่มีคุณค่าต่อคุณภาพชีวิตของ
ผู้บริโภค ยุทธศาสตร์การพัฒนาห่วงโซ่อุปทานมี กลยุทธ์ ๕ ด้าน คือ (๑) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
คุณภาพชีวิตของผู้บริโภค ยุทธศาสตร์การพัฒนาห่วงโซ่อุปทานมีกลยุทธ์ ๕ ด้าน คือ (๑) พัฒนา
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โครงสร้างพ้ืนฐาน (๒) ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายการผลิต แปรรูป และตลาด (๓) เสริมสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการผลิตเกษตรอินทรีย์ (๔) ส่งเสริมเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องให้เกิดความ
ตระหนักในการปรับเปลี่ยนการผลิต และ (๕) ส่งเสริมและเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้บริโภคใน
ประเทศ เพ่ือเพ่ิมการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์๑   

ข้าวภายใต้นโยบายการค้าเสรี (Free Trade Policy) เป็นนโยบายการค้าที่ปราศจากการ
แทรกแซงใดๆ จากรัฐบาลในกิจการค้าระหว่างประเทศ และปราศจากการกีดกันทางการค้าจาก
ประเทศคู่ค้าที่มีอ านาจในการวางกฎเกณฑ์ เป็นการปล่อยให้เอกชนด าเนินการค้าระหว่างประเทศได้
โดยปราศจากส่ิงกีดขวาง และข้อจ ากัดทางการค้า เช่น การตั้งก าแพงภาษี (Customs Tariff) การ
ก าหนดโควตาสินค้าเข้า (Import Quotas) การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
(Foreign Exchange Control) โดยรัฐจะไม่เข้ามาควบคุมหรือกระท าการใดๆ ในลักษณะที่จะเป็น
อุปสรรคกีดขวางทางการค้าระหว่างประเทศ ประเทศที่ด าเนินนโยบายการค้าเสรี รัฐบาลจะปล่อย
ให้เอกชนประกอบการทางธุรกิจเป็นส่วนใหญ่ รัฐจะเข้าไปด าเนินการในกิจการที่มีความจ าเป็น
เท่านั้น ซึ่งจะท าให้ประสิทธิภาพในการผลิตของประเทศต่าง ๆ ในโลกสูงขึ้น ซึ่งจะท าให้การแข่งขัน
ในตลาดเป็นการแข่งขันแบบสมบูรณ์ และราคาสินค้าเป็นไปตามกลไกของตลาด อันจะเป็นผลดีต่อ
สวัสดิการทางเศรษฐกิจและเกิดประโยชน์ต่อผู้ผลิตและผู้บริโภคโดยส่วนรวม 
             ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจุดเด่นที่ เป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพดีที่ เป็น
เอกลักษณ์ ของพ้ืนที่ ตัวแทนชาวนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปรับตัวโดยการหันมาปลูกข้าวหอม
มะลิด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ อย่างจริงจังและพบว่าการท าเกษตรอินทรีย์เป็นวิธีการช่วยลดต้นทุน 
นอกจากนั้นมีการรวมกลุ่มกันตั้งโรงสีข้าวของ กลุ่ม และขอรับการรับรองผลผลิตข้าวอินทรีย์ ซึ่งได้
ผ่านการรับรองตามมาตรฐานของต่างประเทศ และชาวนาสามารถ ก าหนดราคาผลผลิต/ผลิตภัณฑ์
เองได้ นอกจากนี้ ยังมีการทาไร่นาสวนผสม ทั้งเพ่ือใช้บริโภคในครัวเรือน และส่งขาย ตลาดท้องถิ่น
ที่จัดเป็นตลาดนัดสีเขียว (จ าหน่ายผลผลิตเกษตรอินทรีย์) เน้นการผลิตสินค้าที่ค านึงถึงสุขภาพของ 
ผู้บริโภคเป็นจุดขายในการทางการตลาด 

ที่ผ่านมาปัญหา คือราคาข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่เกษตรกรขายได้ไม่ต่างจากข้าวทั่วไปมาก
นัก จนท าให้เกษตรกรขาดแรงจูงใจที่จะท าเกษตรอินทรีย์ นอกจากนี้การท านายังให้ผลผลิตต่อไร่ต่ า 
ประมาณ ๓๗๐ กิโลกรัมต่อไร่ การปลูกข้าวไม่ได้ผลสม่ าเสมอเพราะอาศัยน้ าฝน ท าให้ข้าวอินทรีย์ไม่
เพียงพอป้อนโรงสี ท าให้โรงสีทั่วไปไม่สนใจตลาดข้าวอินทรีย์ และโรงสีขนาดเล็กที่มีอยู่ไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอสีข้าวให้ได้คุณภาพ จึงท าให้ผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด 
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย เนื่องจากการประชาสัมพันธ์ไปยังผู้บริโภคน้อย๒ 

                                                        
๑ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, ธุรกิจการส่งออกข้าวไทย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สุรชัยการ

พิมพ์, ๒๕๕๖), หน้า ๑๖. 
๒ ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์, กลยุทธ์การส่งออกข้าว, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์วิจิตรศิลป์

จ ากัด, ๒๕๕๕), หน้า ๒๒. 
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อย่างไรก็ตามเพราะความแห้งแล้งและคุณลักษณะของดินในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือท าให้มี
ความหอมตามธรรมชาติ ถือเป็นความโดดเด่นของสินค้า  จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ท าให้ผู้วิจัย
สนใจในการท าวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาศักยภาพการตลาดของธุรกิจโรงสีข้าวหอมมะลิ
เกษตรอินทรีย์เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถทางการด าเนินงานด้านการตลาดของธุรกิจเกี่ยวกับข้าวหอม
มะลิอินทรีย์  อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาการจัดการตลาดธุรกิจข้าวหอมมะลิอินทรีย์  
รวมทั้ง ท าให้การจัดการห่วงโซ่คุณค่าข้าวมีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นประโยชน์และส่งผลดีโดยรวม
ต่อธุรกิจการค้าข้าวของไทย น ามาซึ่งขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้นในธุรกิจการค้าข้าว เป็น
การก่อให้เกิดรายได้ต่อผู้ที่อยู่ในแต่ละขั้นของห่วงโซ่คุณค่าข้าว  (Rice Supply Chain) อย่างยั่งยืน 
 
๒. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 ๒.๑ เพ่ือศึกษาสถานการณ์และปัญหาด้านการตลาดธุรกิจโรงสีข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของ
ผู้ประกอบการโรงสีข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  
 ๒.๒ เพ่ือศึกษาความต้องการความช่วยเหลือด้านการตลาดของผู้ประกอบการโรงสีข้าว
หอมมะลิอินทรีย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
 ๒.๓ วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของการจัดการด้านการตลาดของการประกอบ
ธุรกิจ โรงสีข้าวหอมมะลิอินทรีย์  
 ๒.๔ เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดธุรกิจโรงสีข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์ 
 ๒.๕ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาตลาดของข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในภาคตะวันออกเฉียง 
เหนือของประเทศไทย 

 

๓. วิธีการศึกษา 
        ผู้วิจัยท าการศึกษาในรูปแบบของการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ร่วมกับ
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพ่ือท าให้ข้อมูลถูกต้องแม่นย ามีความน่าเชื่อถือ ทั้ง
สามารถก าหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพการตลาดโรงสีข้าวหอมมะลิ อินทรีย์ ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย แบบสอบถาม 
(Questionnaire) และการสัมภาษณ์เชิงลึก  (Depth  Interview)  ที่มีการเจาะลึกด้านการบริหาร
จัดการ จึงใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ค าถามการสัมภาษณ์เป็นองค์ประกอบของการสัมภาษณ์ เพ่ือให้
ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการ นโยบายรัฐ การปฏิบัติงาน ตลอดจนความพึงพอใจและความ
คิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง การด าเนินงานวิจัยจึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร 
ในการวิจัยครั้งนี้   กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ประกอบการโรงสีข้าวในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) 
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และโรงสีที่ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก มกท.  ซึ่งจ านวนผู้ประกอบการโรงสีในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่จดทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม  มีจ านวน  ๒๙,๓๑๔  แห่ง๓   
 

ตารางที่  ๑  จ านวนโรงสีของแต่ละจังหวัด 
 

จังหวัด จ านวนโรงสี 
ขอนแก่น ๓,๓๕๘ 
อุบลราชธานี ๓,๑๙๑ 
ร้อยเอ็ด ๒,๘๔๗ 
อุดรธานี ๒,๖๙๘ 
มหาสารคาม ๒,๔๖๔ 
ศรีสะเกษ ๑,๕๙๕ 
สุรินทร์ ๗๗๒ 
ยโสธร ๗๖๓ 

รวม ๑๗,๖๘๘ 
 

กลุ่มตัวอย่าง 
๑. ขนาดกลุ่มตัวอย่างของผู้ประกอบการโรงสีข้าวหอมมะลิ ผู้วิจัยได้ท าการเลือกกลุ่ม

ตัวอย่างจากการค านวณ กรณีทราบจ านวนประชากร ของ  Taro Yamane๔   
 ๒.ขนาดกลุ่มตัวอย่างของผู้ประกอบการโรงสีที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก มกท. ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  

ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้โดยเป็นผู้ตอบแบบสอบถามมี ๔๐๐ ราย  และ
สัมภาษณ์เชิงลึก 

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
๑.การสุ่มตัวอย่างโรงสีที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก มกท. จะใช้การสุ่มตัวอย่างโดย

ก าหนดโควตา (Quota Sampling) ค านวณหาจากจ านวนตัวอย่างที่จะเก็บในแต่ละกลุ่มโดยใช้
สัดส่วนระหว่างจ านวนโรงสีละจังหวัดกับจ านวนของโรงสีของจังหวัดตัวแทน๕  
 

                                                        
 ๓ กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม, อาหารจากเกษตรอินทรีย์, วารสารอุตสาหกรรมสาร, ๒๕๕๕, ๔๐-๔๔. 
 ๔ นราศรี  ไววนิชกุล และชูศักดิ์ อุดมศรี, ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ, พิมพ์ครั้งที่ ๒๐, กรุงเทพมหานคร : 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒), หน้า ๒๙. 
 ๕ ยุทธพงษ์ กัยวรรณ์, การวิเคราะห์สถิติหลายตัวแปรส าหรับงานวิจัย. (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หน้า ๑๒๔. 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
๑. ชนิดของเครื่องมือ 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม และแบบ

สัมภาษณ์ 
๒. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บข้อมูลปฐมภูมิ  (Primary Data) 

การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ  (Primary  Data)  ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม  
และแบบสัมภาษณ์ 

การเก็บข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
การเก็บข้อมูลทุติยภูมิ  (Secondary Data)  โดยท าการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล จาก
เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (Document Research) จากหน่วยงานราชการต่างๆ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงเอกชน เช่น ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กรม
โรงงานอุตสาหกรรม วิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ  ดุษฎีนิพนธ์  วารสาร และอินเตอร์เน็ต 
(Internet)  เป็นต้น 

๓. การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติท่ีใช้ในการวิจัย 
ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีการใช้โปรแกรม  

SPSS 11.5 for windows เพ่ือท าการค านวณและประมวลผลข้อมูลเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดย
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ 

๑. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
แสดงผลการวิเคราะห์ในรูปตารางประกอบค าอธิบาย เชิงเหตุผล  ค่าสถิติที่ใช้คือ  ค่าร้อย

ละ (Percentage) ค่าความถี่ (Frequencies) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ข้อมูล
ลักษณะธุรกิจ ลักษณะการตลาด๖  

๒. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
เป็นสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานของการวิจัย ซึ่งตั้งระดับความเชื่อมั่นที่ ๙๕% โดยสถิติที่

น ามาใช้ทดสอบสมมติฐานมีดังต่อไปนี้ 
- ทดสอบ  Reliability Analysis  

เพ่ือวัดค่าความน่าเชื่อถือของแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ 
- ทดสอบความแตกต่างระหว่าง 

                                                        
 ๖ สรชัย และคณะ, สถิติธุรกจิ, (กรงุเทพมหานคร : จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หน้า ๓-๘. 
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ค่าเฉลี่ยของตัวแปรมากกว่า ๒ กลุ่มข้ึนไป โดยใช้สูตรการวิเคราะห์ความแปรปรวน ๑ ตัวประกอบ 
(One – Way Analysis of Variance) และในกรณีที่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้สูตรตามวิธีของ LSD (Least Significant Difference)๗  
 
๔. ผลการศึกษา 

๔.๑ ลักษณะของตลาดที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อสถานการณ์ปัจจุบันในด้านการตลาดที่
ต่างกัน สอดคล้องกับ Kotler๘  และกรมวิชาการเกษตร๙ ซึ่งพบว่า ลักษณะตลาดกิจการที่มีลักษณะ
ตลาด ขายในประเทศ ส่งออกอย่างเดียว และทั้งขายในประเทศและต่างประเทศ มีปัญหาที่ไม่
แตกต่างกันกิจการที่มีลักษณะตลาดขายในประเทศส่งออกอย่างเดียว และทั้งขายในประเทศและ
ต่างประเทศ มีปัญหาที่แตกต่างกัน  ๓  อันดับแรก คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการ
จัดจ าหน่าย 

๔.๒ ลักษณะของตลาดที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความต้องการความช่วยเหลือในด้าน
การตลาดที่ต่างกัน สอดคล้องกับ  Roy๑๐   Robbins๑๑ และ Waterman๑๒   ซึ่งพบว่า ลักษณะ
ตลาดกิจการที่มีลักษณะตลาด ขายในประเทศ ส่งออกอย่างเดียว และทั้งขายในประเทศและ
ต่างประเทศ มีความต้องการความช่วยเหลือด้านการตลาดที่ไม่แตกต่างกัน 

๔.๓ ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการด้านการตลาดโรงสีข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ได้แก่ มาตรฐาน
คุณภาพสินค้า  ราคาสินค้าที่แน่นอน  การส่งเสริมการตลาด  การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย  เงินทุน
สนับสนุน  และการสนับสนุนส่งเสริมโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 
๕. อภิปรายผล 

๕.๑ ลักษณะของธุรกิจ ได้แก่ ขนาดของกิจการ (พิจารณาจากเงินลงทุน) อายุของกิจการ 
และลักษณะการลงทุน ที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อสถานการณ์ปัจจุบันและปัญหาด้านการตลาดที่
แตกต่างกัน 

                                                        
 ๗ ชูศรี วงศ์รัตนะ, สถิติเพ่ือการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร :  โรงพิมพ์สุรชัยการพิมพ์, ๒๕๕๔), หน้า ๑๓๒. 
 ๘ Kotler, K.  Buyer’s  Response, (New Jersey : Wiley, 2011), p. 64. 
 ๙ กรมวิชาการเกษตร, การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวอินทรีย์, (กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, ๒๕๕๕), หน้า ๒๒-๓๑. 
 ๑๐ Roy P. Exploring Agribusiness, (illinois : The Interstate Printers and Publishers, Inc. ๒
011), p. 249. 
 ๑๑ Robbins & DeCenzo, R. Management. (New Jersey : Pearson Prentice Hall, 2010),  
pp. 4-8. 
 ๑๒ Waterman R. Internet Marketing: Strategy, Implementation and Practice. (New 
York, London : Harper & Row, 2006), pp. 1-12. 
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๕.๒ ลักษณะของธุรกิจ ได้แก่ ขนาดของกิจการ (พิจารณาจากเงินลงทุน) อายุของกิจการ 
และลักษณะการลงทุน ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความต้องการความช่วยเหลือในด้านการตลาดที่
ต่างกัน 

๕.๓ ลักษณะของตลาดที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อสถานการณ์ปัจจุบันในด้านการตลาดที่
ต่างกัน 

๕.๔ ลักษณะของตลาดที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความต้องการความช่วยเหลือและแนว
ทางการพัฒนาในด้านการตลาดที่ต่างกัน 
 
๖. ข้อเสนอแนะ 

๖.๑ ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้ 
จากการ ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพการตลาดธุรกิจโรงสีข้าวหอมมะลิอินทรีย์

ในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  ได้มีการรวบรวมเอกสารทางวิชาการ 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามด้านผู้ประกอบการ และผู้สนับสนุน รวมถึงข้อมูล
การวิพากษ์จากผู้เชี่ยวชาญผลสรุปของการวิจัยมีข้อเสนอแนะต่อผู้ประกอบการในธุรกิจโรงสีข้าว
หอมมะลิอินทรีย์ เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ 

๖.๑.๑ ภาครัฐควรแก้ไขปัญหาของโรงสีที่มีเงินลงทุน ๑ – ๕ ล้านบาท ๖ – ๑๐ ล้าน
บาท และมากกว่า ๑๕ ล้านบาท ในระดับมากที่สุด เรื่องปริมาณผลผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ไม่
สม่ าเสมอ การกระจายข้าวหอมมะลิอินทรีย์ภายในประเทศไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีแนวทางการ
พัฒนาช่องทางการขายใหม่ๆ ในตลาดต่างประเทศขาดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐในการ
แก้ปัญหาการด าเนินงานของข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ไม่ทราบว่ามีหน่วยงานใดบ้างที่ให้ค าปรึกษาใน
ด้านการตลาดข้าวหอมมะลิอินทรีย์ การช่วยเหลือของรัฐมีความล่าช้า การช่วยเหลือของรัฐไม่ตรง
ตามที่ต้องการ  และการช่วยเหลือของภาครัฐยังไม่มีความต่อเนื่องในระดับมาก  เรื่องการสะท้อน
ความต้องการของลูกค้าในมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ยังไม่แน่นอน ไม่ใช้หลักการ
ปฏิบัติที่ดีในกระบวนการผลิต ขาดการศึกษาแนวทางการบังคับใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์ ไม่มีเอกลักษณ์ตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ส าหรับการส่งออกยังมีน้อย ขาดเทคโนโลยีการผลิตข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์ที่เหมาะสม ขาดการศึกษาคุณสมบัติและลักษณะผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่ลูกค้าใน
ต่างประเทศต้องการ ขาดการศึกษาแนวทางการตลาดข้อมูลผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ราคา
ขายผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ไม่แน่นอน ราคาขายผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์เท่ากับราคา
ข้าวหอมมะลิทั่วไป ราคาขายผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์สูง การก าหนดราคาไม่ยุติธรรม ขาด
การวางแผนการตลาดส่งออก ช่องทางการกระจายข้าวหอมมะลิอินทรีย์ไปสู่ตลาดต่างประเทศมีน้อย 
การศึกษาตลาดต่างประเทศใหม่ๆ ที่มีแนวโน้มว่าจะสามารถจ าหน่ายข้าวหอมมะลิอินทรีย์ได้ ขาด
การศึกษาการสร้างระดับและมาตรฐานคุณภาพที่สอดคล้องกับการยอมรับจากลูกค้า ขาดการศึกษา
ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคและแนวโน้มการยอมรับผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ขาดตลาดส่งออก
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ส าหรับผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ขาดการส่งเสริมการบริ โภคภายในประเทศให้มากขึ้น ขาด
ข้อมูลด้านการตลาดในต่างประเทศที่ทันสมัยเป็นปัจจุบัน การสร้างความคุ้นเคยและบริโภคข้าวหอม
มะลิอินทรีย์ให้มากขึ้น การแทรกแซงจากองค์กรของรัฐ และสร้างระบบการสื่อสารข้อมูลการ
เปลี่ยนแปลงกฎระเบียบของประเทศคู่ค้าให้เข้าถึงผู้ที่เกี่ยวข้องล่าช้า 

๖.๑.๒ ภาครัฐควรแก้ไขปัญหาของโรงสีในกลุ่มที่มีระยะเวลาด าเนินการของกิจการต่ า
กว่า ๕ ปี, ๕ – ๑๐  ปี, ๑๑ – ๑๕ ปี  และมากกว่า  ๑๕  ปีขึ้นไป  ในระดับมาก เรื่องไม่ใช้หลักการ
ปฏิบัติที่ดีในกระบวนการผลิต ขาดเทคโนโลยีการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่เหมาะสม ไม่มีการ
พัฒนาชนิดและรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ให้หลากหลายมากขึ้น ขาดการศึกษาคุณสมบัติและลักษณะ
ผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่ลูกค้าในต่างประเทศต้องการไม่มีการพัฒนากรรมวิธีใหม่ๆ ในการ
แปรรูป ราคาขายผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์เท่ากับราคาข้าวหอมมะลิทั่วไป การก าหนดราคาไม่
ยุติธรรม ขาดการวางแผนการตลาดส่งออก การศึกษาตลาดต่างประเทศใหม่ๆ ที่มีแนวโน้มว่าจะ
สามารถจ าหน่ายข้าวหอมมะลิอินทรีย์ได้ ขาดศึกษาการสร้างระดับและมาตรฐานคุณภาพที่
สอดคล้องกับการยอมรับจากลูกค้า ขาดศึกษาข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคและแนวโน้มการยอมรับ
ผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ และขาดข้อมูลด้านการตลาดในต่างประเทศที่ทันสมัยเป็นปัจจุบัน  
ในระดับปานกลาง เรื่อง ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่ใช้เป็นวัตถุดิบไม่มีคุณภาพ 

๖.๑.๓ ภาครัฐควรแก้ไขปัญหาของโรงสีที่มีลักษณะของกิจการเป็นประกอบการ
เจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด และสหกรณ์ ในระดับมากที่สุด เรื่องไม่มีแนว
ทางการพัฒนาช่องทางการขายใหม่ๆ ในตลาดต่างประเทศ ขาดศึกษาและพัฒนาช่องทางการขาย
ใหม่ในตลาดต่างประเทศการสื่อสารการตลาดเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ไม่ทั่วถึง 
และไม่เป็นปัจจุบัน ขาดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐในการแก้ปัญหาการด าเนินงานของ
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ การช่วยเหลือของรัฐมีความล่าช้า การช่วยเหลือของภาครัฐยังไม่มีความ
ต่อเนื่อง การศึกษาและความเข้าใจกฎระเบียบของตลาดต่างประเทศ และการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบของตลาดต่างประเทศในระดับมาก เรื่อง การสะท้อนความต้องการของ
ลูกค้าในมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ยังไม่แน่นอน ขาดเทคโนโลยีการผลิตข้าวหอม
มะลิอินทรีย์ที่เหมาะสม ไม่มีการพัฒนาตราสินค้าส าหรับผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ขาด
การศึกษาคุณสมบัติและลักษณะผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่ลูกค้าในต่างประเทศต้องการ ขาด
การศึกษาแนวทางการตลาดข้อมูลผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ราคาขายผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์เท่ากับราคาข้าวหอมมะลิทั่วไป การก าหนดราคาไม่ยุติธรรม ขาดการวางแผนการตลาด
ส่งออก ช่องทางการกระจายข้าวหอมมะลิอินทรีย์ไปสู่ตลาดต่างประเทศมีน้อย ขาดศึกษาการสร้าง
ระดับและมาตรฐานคุณภาพที่สอดคล้องกับการยอมรับจากลูกค้า ขาดตลาดส่งออกส าหรับ
ผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ขาดการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศให้มากขึ้น ขาดข้อมูลด้าน
การตลาดในต่างประเทศที่ทันสมัยเป็นปัจจุบัน การสร้างความคุ้นเคยและบริโภคข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์ให้มากขึ้น ไม่ได้รับความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาจากหน่วยงานของรัฐ การช่วยเหลือของ
รัฐไม่ตรงตามท่ีต้องการ และสร้างระบบการสื่อสารข้อมูลการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบของประเทศคู่
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ค้าให้เข้าถึงผู้ที่เกี่ยวข้องล่าช้าในระดับปานกลาง เรื่อง ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่ใช้เป็นวัตถุดิบไม่มี
คุณภาพ 

๖.๑.๔ ภาครัฐควรให้ความช่วยเหลือโรงสีที่มีเงินลงทุน ๑–๕  ล้านบาท  ๖–๑๐ ล้านบาท 
และมากกว่า ๑๕ ล้านบาท ในระดับมากที่สุด เรื่อง มาตรฐานราคาที่แน่นอน ระบบราคาในการจัด
จ าหน่าย การเลือกพ่อค้าคนกลางที่เหมาะสม การก าหนดเครือข่ายติดต่อประสานงาน การให้การ
สนับสนุนของรัฐ และการอ านวยความสะดวกในการติดต่อกับรัฐ 

๗.๑.๕ ภาครัฐควรให้ความช่วยเหลือโรงสีที่มีระยะเวลาด าเนินการของกิจการต่ ากว่า  ๕ ปี,  
๕–๑๐  ปี,  ๑๑–๑๕  ปี  และมากกว่า ๑๕  ปีขึ้นไป ในระดับมากที่สุด 

ความพร้อมในด้านบุคลากร มาตรฐานการควบคุมคุณภาพสินค้า เทคโนโลยีและเครื่องจักร
ในการผลิตที่ทันสมัย ความรู้ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ความรู้เรื่อง
ช่องทางที่สามารถจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ความรู้ในการบริหารสินค้าคงคลัง การ
โฆษณาผลิตภัณฑ์/องค์กร การท างานของรัฐเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหา แหล่งข้อมูลในการส่งเสริม
ตลาดข้าวหอมมะลิอินทรีย์ และการให้ความช่วยเหลือที่ต่อเนื่องของรัฐ 

๖.๑.๖ ภาครัฐควรให้ความช่วยเหลือโรงสีที่มีลักษณะของกิจการเป็นประกอบการเจ้าของ
คนเดียว ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด และสหกรณ์ ในระดับมากที่สุด เรื่องมาตรฐานราคาที่
แน่นอน ระบบราคาในการจัดจ าหน่าย ราคาขายที่สูง โอกาสในการเลือกท าเลที่ตั้งที่เหมาะสม การ
ให้การสนับสนุนของรัฐ และการอ านวยความสะดวกในการติดต่อกับรัฐ ในระดับมาก  เรื่อง  ความ
พร้อมในด้านเงินทุน  ความพร้อมในด้านสถานที่ด าเนินการ ความพร้อมในด้านบุคลากร การสร้าง
ตราสินค้า ความรู้ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ความรู้ เกี่ยวกับการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ความรู้ในการบริหารสินค้าคงคลัง การขายโดยใช้พนักงานขาย 
ความรู้เรื่องการส่งเสริมการขาย ความรู้และวิธีการท าตลาดทางตรง การจัดกิจกรรมส่งเสริม
การตลาด การท างานของรัฐเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหา แหล่งข้อมูลในการส่งเสริมตลาดข้าวหอม
มะลิอินทรีย์ และการให้ความช่วยเหลือต่อเนื่องของรัฐ 

๖.๑.๗ ภาครัฐควรแก้ไขปัญหาของโรงสีที่มีลักษณะตลาดขายในประเทศ ส่งออกอย่างเดียว 
และทั้งขายในประเทศและต่างประเทศ ในระดับมากที่สุด เร่ือง ราคาขายผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์เท่ากับราคาข้าวหอมมะลิทั่วไป ขาดการวางแผนการตลาดส่งออกขาดข้อมูลด้านการตลาด
ในต่างประเทศที่ทันสมัยเป็นปัจจุบัน และการสร้างความคุ้นเคยและบริโภคข้าวหอมมะลิอินทรีย์ให้
มากขึ้น 

ในระดับมาก เรื่องไม่ใช้หลักการปฏิบัติที่ดีในกระบวนการผลิต ขาดเทคโนโลยีการผลิตข้าว
หอมมะลิอินทรีย์ที่เหมาะสม ไม่มีการพัฒนาชนิดและรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ให้หลากหลายมากขึ้น 
ขาดการศึกษาแนวทางการตลาดข้อมูลผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ช่องทางการกระจายข้าวหอม
มะลิอินทรีย์ไปสู่ตลาดต่างประเทศมีน้อย ไม่มีแนวทางการพัฒนาช่องทางการขายใหม่ๆ ในตลาด
ต่างประเทศ ขาดศึกษาระบบการกระจายข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพส าหรับตลาดใน
ประเทศ ไม่ทราบว่ามีหน่วยงานใดบ้างที่ให้ค าปรึกษาในด้านการตลาดข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ไม่ได้รับ
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ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาจากหน่วยงานของรัฐ การช่วยเหลือของรัฐมีความล่าช้า และสร้าง
ระบบการสื่อสารข้อมูลการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบของประเทศคู่ค้าให้เข้าถึงผู้ที่เกี่ยวข้องล่าช้า 

๖.๑.๘ ภาครัฐควรให้ความช่วยเหลือโรงสีที่มีลักษณะตลาดขายในประเทศส่งออกอย่าง
เดียว และทั้งขายในประเทศและต่างประเทศในระดับมากที่สุด เรื่อง ราคาขายที่สูง การให้การ
สนับสนุนของรัฐ การอ านวยความสะดวกในการติดต่อกับรัฐ และแหล่งข้อมูลในการส่งเสริมตลาด
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 

ในระดับมาก  เรื่อง  ความพร้อมในด้านเงินทุน มาตรฐานต่างๆ ของข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 
ความรู้เรื่องช่องทางที่สามารถจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ความรู้และวิธีการท าตลาด
ทางตรง การท างานของรัฐเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหา และการให้ความช่วยเหลือที่ต่อเนื่องของรัฐ 

๖.๑.๙ การก าหนดแนวทางพัฒนาศักยภาพการตลาดของธุรกิจโรงสีข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 
ควรก าหนดตามขนาดของกิจการ 
 ๖.๒ ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 

ส าหรับการวิจัยเกี่ยวกับโรงสีข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย ครั้งต่อไป ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

๖.๒.๑ ควรศึกษาในเชิงลึกของแต่ละด้านในการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทาง
การจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านราคา เพ่ือให้สามารถทราบข้อมูลของปัญหาใน
แต่ละด้านอย่างลึกซึ้ง และหาทางแก้ไขอย่างเหมาะสม 

๖.๒.๒ ควรศึกษาปัญหาและความต้องการความช่วยเหลือด้านการตลาดของโรงสีข้าวหอม
มะลิอินทรีย์ ทั้งที่รับซื้อ และยังไม่ได้รับซื้อข้าวหอมมะลิอินทรีย์ แต่มีแผนที่จะรับซื้อในพ้ืนที่อ่ืนๆ 
เพ่ือน าไปก าหนดแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสม 
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น ้ำพุร้อน (Onsen): นวัตกรรมกำรจัดกำรท่องเที่ยวเพื่อสุขภำพ 
และบ้ำบัดโดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน 

Hot Spring (Onsen) : An Innovation of Tourism Management 
for Health and Therapy by Community’s Participation 

 
เอ้ือมทิพย์  ศรีทอง 

 
 บทความวิจัยนี้มีความวัตถุประสงค์เพ่ือส้ารวจแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้้าพุร้อนเพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทย เพ่ือศึกษารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
และการบ้าบัดของแหล่งท่องเที่ยวน้้าพุร้อนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน และเพ่ือวิเคราะห์
แนวโน้มศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการบ้าบัด ใช้วิธีวิจัยแบบผสมแจก
แบบสอบถามกับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาใช้บริการแหล่งน้้าพุร้อน ๕ จังหวัด คือ เชียงราย  
เชียงใหม่ ก้าแพงเพชร ราชบุรีและระนอง  จ้านวน ๓๘๕ คน ใช้การสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม 
สัมภาษณ์เชิงลึกและการประชุมกลุ่มย่อย  
 ผลกำรวิจัยพบว่ำ มีน้้าพุร้อน ๒ ประเภท คือ ที่มีศักยภาพและไม่มีศักยภาพเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้ความส้าคัญกับแหล่งน้้าพุร้อนมี
บรรยากาศดี ร่มรื่นเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ ความสะอาดบริสุทธิ์ ความสะดวก เช่น มีสปา
และนวดแผนไทยไว้บริการ  ส่วนศักยภาพการจัดการแหล่งท่องเที่ยวน้้าพุร้อน ประกอบด้วย ๕ กลุ่ม 
คือ ๑) กลุ่มท่ีมีการรวบรวมไว้แล้วเบื้องต้น แต่บ่อหายร้อนแล้ว ๒) กลุ่มที่มีการรวบรวมเป็นบ่อน้้าพุ
ร้อนแล้วเบื้องต้น แต่ไม่มีศักยภาพเป็นแหล่งท่องเที่ยว  ๓) กลุ่มที่มีการรวบรวมน้้าพุร้อนแล้ว มีการ
บริหารจัดการเพื่อพัฒนาบ้างแต่ประสบปัญหาในการพัฒนาและการบริหารจัดการ  ๔) กลุ่มที่มีการ
เตรียมการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนา มีศักยภาพเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และ ๕) กลุ่มที่มี
คุณภาพในเชิงสุขภาพ 
ค้ำส้ำคัญ: น้้าพุร้อน, การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
 

ABSTRACT 
 The main objectives of the study are to survey hot spring tourist places 
designed to promote health tourism in Thailand, to study forms of health tourism 
management and therapy of hot spring tourist places by community’s participation, 
and to analyze the trends of potentialities of health tourism management and 
therapy of hot spring tourist places in Thai society. The mixed methods were 

                                                           
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
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conducted by collecting data from 385 respondents covering five provinces such as 
Chiangrai, Chiangmai, Kamphaengphet, Ratchaburi and Ranong, while techniques 
like participatory observation, in-depth interview and focus group were employed.  
 The findings reveal that there two types of hot springs with potentiality 
and no potentiality to be  tourist places designed to promote health tourism in 
Thailand, the forms of health tourism management and therapy give more 
importance in good atmospheric and pleasant hot springs which are suitable for 
leisure and recreation, cleanness and pureness, availabilities of Spa and Thai 
massages for tourists. The potentialities of health tourism management and therapy 
are categorized into five groups, namely, i) data of hot springs were firstly collected, 
then its heat was gradually disappeared and became normally places; ii) its data 
were firstly gathered, but there is no potentiality to develop into tourist place, no 
services for outsiders and no administration and management for being a tourist 
place; iii) it was firstly collected, there is some administration and management for 
its tourist development, but facing problems of its administration and management; 
iv) there is preparation of administration and management for its development and 
then initiated services for hot spring health tourist activities and there potentialities 
in developing as health tourist places; and v) there are administration and 
management for its development, tourism activities, potentialities to develop into 
health tourist places, this group is the most popular in terms of qualified hot 
springs. 
Keywords: Hot Spring  Onsen, Health Tourism 
 
๑. บทน้ำ 
 การท่องเที่ยวถือเป็นแหล่งรายได้หลักที่ส้าคัญของประเทศไทย โดยในปี ๒๕๕๑ รายรับ
จากการท่องเที่ยวของไทยจัดอยู่ในอันดับ ๑ ของภูมิภาคอาเซียน ภาคการท่องเที่ยวสร้างรายได้
ให้กับประเทศไทยร้อยละ ๙ ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) และมีการจ้างงาน
กว่า ๑.๙ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๕ ของจ้านวนแรงงานทั้งหมดภายในประเทศ หากพิจารณาสถิติ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมายังประเทศไทย พบว่า จ้านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดิน
ทางเข้ามาประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยในปี ๒๕๕๔ ประเทศไทยมีจ้านวนนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติทั้งหมด ๑๙,๒๓๐,๔๗๐ คน หรือเพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๕๓ ร้อยละ ๒๐.๖๗ (กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา, ๒๕๕๖) ส้าหรับแนวโน้มการท่องเที่ยวของประเทศไทย มีการคาดการณ์ว่า จะมี
จ้านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยรวมเพ่ิมข้ึนภายในปี ๒๕๕๖ มากกว่า ๒๐ ล้านคน/ครั้ง ขณะที่
ระยะเวลาพานักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวและรายได้ด้านการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น โดยน้า ๓ ปี ๒๕๕๔ 
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ระยะเวลาพานักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอยู่ที่ ๙.๖๔ วัน โดยเพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๕๓ 
จ้านวน ๐.๕๒ หรือร้อยละ ๕.๗๐ และรายได้จากการท่องเที่ยวคิดเป็นมูลค่า ๗๓๔,๕๙๑.๔๖ ล้าน
บาท เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๕๓ ร้อยละ ๒๓.๙๒ โดยค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอยู่ที่ 
๔,๕๐๕.๒๕ บาท/คน/วัน ในปี ๒๕๕๔ หรือเพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๕๓ ร้อยละ ๐.๑๗ ไทยมีรายได้จาก
การท่องเที่ยว ๗๗๖,๒๑๗.๒๐ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๘.๔๑ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
ประเทศ๑ 
 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ส่งเสริมให้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือส้าคัญในการ
แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สร้างงานให้ประชาชน และเพ่ิมรายได้ให้ประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้การ
ท่องเที่ยวมีบทบาทส้าคัญในการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วทุกภูมิภาค ตามนโยบาย
ของรัฐบาล โดยส่งเสริมให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนไทย การท่องเที่ยวเพ่ือสุขภาพเป็น
อีกทางเลือกหนึ่งของการท่องเที่ยว ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือบ้าบัดรักษาสุขภาพ (Health healing) หรือ
ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion) โดยในการบ้าบัดรักษาสุขภาพ เป็นการเดินทางท่องเที่ยว
โดยมีการจัดโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพอันประกอบด้วยกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่หลากหลาย  เช่น 
การนวดแผนไทยการอบสมุนไพรไทยกิจกรรมบริการสุคนธบ้าบัด  (Aroma Therapy) และการ
บริการอาบน้้าแร่ร้อน (Spa) เป็นต้น ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก  ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จะ
พัฒนารูปแบบและศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวเพ่ือสุขภาพของแหล่งน้้าพุร้อนเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการท่องเที่ยว ให้เป็นจุดดึงดูดใจนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแห่งใหม่ ที่มีความโดดเด่นและมี
เอกลักษณโ์ดยใช้ทรัพยากรที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ เพ่ือเป็น
พ้ืนฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน และเป็นเครื่องมือเพ่ิมมูลค่า  อันก่อเกิดรายได้
ให้กับชุมชนต่อไป 
 
๒. วัตถุประสงค์ของโครงกำรวิจัย 
 ๑. เพ่ือศึกษาส้ารวจแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้้าพุร้อน เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพในประเทศไทย  
 ๒. เพ่ือศึกษารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการบ้าบัดของแหล่งท่องเที่ยว
น้้าพุร้อนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 ๓. เพ่ือวิเคราะห์แนวโน้มและศักยภาพของการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการ
บ้าบัดของแหล่งท่องเที่ยวน้้าพุร้อนในสังคมไทย  
 
 
                                                           

๑การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,  รำยงำนสรุปคู่มือกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวด้ำนกำยภำพ เล่มที่ 
๑๐,  (กรุงเทพมหานคร : บริษัทคอร์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์, ๒๕๕๔), หน้า ๕๓. 
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๓. ขอบเขตของโครงกำรวิจัย 
 การวิจัยนี้ใช้การวิจัยแบบผสม (Mixed Method) มีขอบเขตการวิจัยดังนี้ 
 ๑. ขอบเขตด้านเนื้อหา  เพื่อการส้ารวจการจัดการท่องเที่ยวประเภทน้้าพุร้อน และศึกษา
ลักษณะทางกายภาพของแหล่งน้้าพุร้อน ว่ามีรูปแบบและศักยภาพในการบริหารจัดการแหล่งน้้าพุ
ร้อนทั้ง ๕ แห่ง อย่างไร ผู้วิจัยได้คัดเลือกแหล่งน้้าพุร้อนที่มีชื่อเสียง ๕ จังหวัดซึ่งครอบคลุมทั่ว
ภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดเชียงราย  จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดก้าแพงเพชร  จังหวัดราชบุรีและจังหวัด
ระนอง 
 ๒. ขอบเขตด้านประชากรแลพกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ ผู้น้า
ชุมชน ผู้ประกอบการร้านค้า นักวิชาการ เยาวชนในแต่ละท้องถิ่นๆ  และนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่
เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบ้าบัดในแหล่งน้้าพุร้อน ๕ จังหวัด เนื่องจากไม่ทราบจ้านวนที่
แน่นอน ผู้วิจัยจึงใช้สูตรของ W.G. Cochran (๑๙๕๓)๒ n = Z๒/๔e๒ ที่ระดับความเชื่อมั่น ๙๕ % 
และให้ความผิดพลาดไม่เกิน ๕ % ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ้านวน ๓๘๔.๑๖  เก็บจริง ๓๘๕ คน 
(จากนั้นใช้วิธีลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling) ในการเลือกผู้ที่จะตอบแบบสอบถาม 
 ๓. ขอบเขตด้านสถานที่ ส้ารวจบ่อน้้าพุร้อน  ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย  จังหวัด
เชียงใหม่ จังหวัดก้าแพงเพชร  จังหวัดราชบุรีและจังหวัดระนอง ได้แหล่งน้้าพุร้อน จ้านวน ๑๗ 
แหล่ง  
 
๔. วิธีด้ำเนินกำรวิจัย 
 ๑. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้น้าชุมชน ผู้ประกอบการร้านค้า นักวิชาการ เยาวชน ใน
แต่ละท้องถิ่นๆ ละจ้านวน ๒๕ คน และนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบ้าบัดในบ่อน้้าพุร้อนทั้ง ๕ 
จังหวัด เนื่องจากไม่ทราบจ้านวนที่แน่นอน จึงใช้สูตรของ W.G. Cochran (๑๙๕๓) ๓ n = Z๒/๔e
๒ ที่ระดับความเชื่อมั่น ๙๕ % และให้ความผิดพลาดไม่เกิน ๕ % ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ้านวน 
๓๘๔.๑๖  เก็บจริง ๓๘๕ คน จากนั้นใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental 
sampling  ในการเลือกผู้ที่จะตอบแบบสอบถามแต่ละแหล่ง 
 ๒. กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้การสนทนา
กลุ่มย่อย เพ่ือทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการ , การมีส่วนร่วมของชุมชน , 
ศักยภาพการท่องเที่ยว จึงยึดประเด็นค้าถามแนวเดียวกัน 
 ๓. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  ได้ด้าเนินการ ๓ ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
                                                           

๒ Cochran, W.G,  Sampling Techiques. ( New York : John Wiley & Sons. Inc, 1953), 
pp.78-80. 

๓ Ibid., pp. 78-80. 
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 ๓.๑ ระยะที่ ๑ ด้าเนินการส้ารวจพ้ืนที่แหล่งน้้าพุร้อน ผลจากการส้ารวจข้อมูลทางกาย 
ภาพของน้้าพุร้อนทั้ง ๕ จังหวัด พบแหล่งน้้าพุร้อน ๑๗ แหล่ง ดังนี้ 
  ๓.๑.๑ จังหวัดราชบุรี พบว่า  มีแหล่งน้้าพุร้อน ๒ แหล่ง คือ บ่อน้้าพุร้อนโป่งกระทิง , 
ธารน้้าร้อนบ่อคลึง 
  ๓.๑.๒ จังหวัดก้าแพงเพชร พบว่า  มีแหล่งน้้าพุร้อน ๓ แหล่ง คือ บ่อน้้าพุร้อน
พระร่วง, บ่อน้้าร้อนโป่งน้้าร้อน, บ่อน้้าร้อนแม่วงศ์ 
  ๓.๑.๓ จังหวัดระนอง พบว่า  มีแหล่งน้้าพุร้อน ๔ แหล่ง คือ บ่อน้้าพุร้อนรักษะวา
ริน, บ่อน้้าพุร้อนพรุหลุมพี, บ่อน้้าพุร้อนพรรั้งและบ่อน้้าร้อนค่ายรัตนรังสรรค์ 
  ๓.๑.๔ จังหวัดเชียงราย พบว่า มีแหล่งน้้าพุร้อน ๖ แหล่ง คือ บ่อน้้าพุร้อนโป่งพระ
บาท, บ่อน้้าร้อนห้วยหมากเลี่ยม, บ่อน้้าพุร้อนผาเสริฐ, บ่อน้้าร้อนปูเฟือง, ล้านนาออนเซ็น และแม่ขะ
จาน 
  ๓.๑.๕ จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า  มีแหล่งน้้าพุร้อน ๒ แหล่ง คือ บ่อน้้าพุร้อนสัน
ก้าแพง และดอยสะเก็ด  
 ๓.๒ ระยะที่ ๒  เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ที่ได้รับการคัดเลือกจากระยะที่ ๑ ได้แหล่ง
น้้าพุร้อนจ้านวน ๑๗ แห่ง การเก็บรวบรวมข้อมูลเริ่มข้ึนในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม การ
วิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามกับกลุ่มนักท่องเที่ยว การวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก
วิธีการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม, สนทนากลุ่ม, กับผู้น้าชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับแหล่งน้้าพุ
ร้อน นักศึกษา ขณะเดียวกันค้นหาผู้ให้ข้อมูล (Key Informant) เพ่ือท้าการนัดประชุมกลุ่มย่อยเป็น
ระยะต่อไป 
 ๓.๓ ระยะที่ ๓  การประชุมกลุ่มย่อยเปิดเวทีชาวบ้าน เพ่ือรับฟังข้อมูลจากคนในท้องถิ่น
โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นหลัก 
 ๔. กำรวิเครำะห์ข้อมูล  ได้ด้าเนินการดังนี้ 
 ๔.๑ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลตามประเด็นหรือเนื้อหา โดยการจ้าแนก
ถ้อยค้าหรือข้อความที่กลุ่มตัวอย่างแสดงความคิดเห็น และท้าการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าไป
พร้อมกัน คือ ตรวจสอบด้านข้อมูล ตรวจสอบด้านผู้วิจัย และตรวจสอบด้านระยะเวลาเป็นหลัก 
แล้วน้ามาตีความ สังเคราะห์และวิเคราะห์ด้วยหลักและเหตุผล สร้างข้อสรุปแบบอุปนัย อภิปรายถึง
ข้อเท็จจริงที่ค้นพบตามสภาพการและประเด็นส้าคัญ 
 ๔.๒ แบบสอบถาม ใช้โปรแกรมส้าเร็จรูป SPSS ประมวลผลข้อมูลด้วยสถิติร้อยละและ
ความถี ่ประกอบการอธิบายความเชิงพรรณนา  
 
๕. ผลกำรวิจัย 
 ผลจากศึกษาวิจัยที่ได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก้าหนดไว้  ได้ข้อสรุปดังนี้ 
 ๑. ผลการส้ารวจน้้าพุร้อนทั้ง ๕ จังหวัด พบแหล่งน้้าพุร้อน ๑๗ แหล่งดังนี้ จังหวัดราชบุรี 
มีบ่อน้้าพุร้อน ๒ แห่ง คือ บ่อน้้าพุร้อนโป่งกระทิงและธารน้้าร้อนบ่อคลึง , จังหวัดก้าแพงเพชร มีบ่อ
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น้้าพุร้อน ๓ แห่งคือ   ๑. บ่อน้้าพุร้อนพระร่วง ๒. น้้าพุร้อนโปงน้้าร้อน ๓. น้้าพุร้อนอุทยานแห่งชาติ
แม่วงศ์ , จังหวัดระนอง มีบ่อน้้าพุร้อน ๔ แห่ง คือ บ่อน้้าพุร้อนรักษะวาริน บ่อน้้าร้อนพรุหลุมพี  
บ่อน้้าร้อนพรรั้งและน้้าแร่ร้อนค่ายรัตนรังสรรค์, จังหวัดเชียงราย  มีบ่อน้้าร้อน ๖ แห่ง คือ บ่อน้้าพุ
ร้อนโป่งพระบาท  บ่อน้้าร้อนห้วยหมากเลี่ยม  บ่อน้้าร้อนผาเสริฐ  บ่อน้้าร้อนโป่งปูเฟือง  ล้านนา
ออนเซ็นและบ่อน้้าพุร้อนแม่ขะจาน, จังหวัดเชียงใหม่  มีบ่อน้้าร้อน ๒ แห่ง คือ น้้าพุร้อนสันก้าแพง
และน้้าพุร้อนดอยสะเก็ด 
 ๒. รูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ มี ๓ ด้าน ได้แก่  
 ด้านการจัดการท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวให้ความส้าคัญกับสถานที่น้้าพุร้อนมี
บรรยากาศดีร่มรื่นเหมาะแก่การผักผ่อนหย่อนใจ มีการบ้าบัดน้้าเสียและวิธีการจัดการน้้าเสียที่มี
คุณภาพ พบว่า ทั้ง ๕ จังหวัดความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยเรียงจากมากไปหาน้อยได้แก่ 
จังหวัดก้าแพงเพชร จังหวัดระนอง จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงรายและจังหวัดราชบุรี   
 ด้านบริการการการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวให้ความส้าคัญกับการมีอาหารและเครื่องดื่มไว้
บริการ มีห้องน้้าที่สะอาดเพียงพอต่อความต้องการ พบว่า จังหวัดราชบุรีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
ปานกลาง ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทั้ง ๔ จังหวัดโดยเรียงจากมากไปหาน้อยได้แก่ จังหวัด
ก้าแพงเพชร  จังหวัดระนอง  จังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดเชียงราย 
 ด้านการจัดการตลาด นักท่องเที่ยวให้ความส้าคัญกับแหล่งน้้าพุร้อนมีร้านขายของที่ระลึก 
/ ของฝากให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อ พบว่า จังหวัดราชบุรีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  ความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากทั้ง ๔ จังหวัดโดยเรียงจากมากไปหาน้อยได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัด
ก้าแพงเพชร จังหวัดระนอง จังหวัดเชียงรายตามล้าดับ 
 ๓. ศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ แหล่งน้้าพุร้อนทั้ง ๕ จังหวัด พบว่า 
 ด้านการเข้าถึง นักท่องเที่ยวให้ความส้าคัญกับแหล่งน้้าพุร้อนมีเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่อง 
เที่ยวน้้าพุร้อนมีความ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวตั้งอยู่ใกล้ชุมทางคมนาคม  เช่น สถานีรถโดยสาร 
พบว่า จังหวัดราชบุรีการเข้าถึงอยู่ในระดับปานกลาง และอยู่ ในระดับมากทั้ง ๔ จังหวัด โดยเรียง
จากมากไปหาน้อยได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนจังหวัดเชียงราย จังหวัดก้าแพงเพชร จังหวัดระนองมี
ค่าเฉลี่ยที่เท่ากัน  
 ด้านที่พักนักท่องเที่ยวให้ความส้าคัญกับมีที่พักเพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว 
ที่พักใกล้เคียงกับแหล่งน้้าพุร้อน พบว่า จังหวัดราชบุรีที่พักอยู่ในระดับปานกลาง และอยู่ในระดับ
มากทั้ง ๔ จังหวัด โดยเรียงจากมากไปหาน้อยได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนจังหวัดเชียงราย จังหวัด
ก้าแพงเพชร จังหวัดระนอง 
 ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวให้ความส้าคัญกับความสอดคล้องของกิจกรรม
ท่องเที่ยวในพ้ืนที่กับทรัพยากรของแหล่งท่องเที่ยวมีความน่าสนใจ พบว่า ทั้ง ๕ จังหวัด มีกิจกรรม
การท่องเที่ยวอยู่ในระดับมากทุกจังหวัด โดยเรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ จังหวัดก้าแพงเพชร 
จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดระนองและจังหวัดราชบุรี 
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 ด้านสิ่งดึงดูดจิตใจในการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวให้ความส้าคัญกับน้้าพุร้อนมีคุณภาพ 
สะอาดและมีความหลากหลายของทรัพยากรอย่างชัดเจน พบว่า จังหวัดราชบุรีและจังหวัดระนอง 
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ๓ จังหวัดในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงจากมากไปหาน้อย 
ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดก้าแพงเพชร จังหวัดเชียงราย 
 ด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก นักท่องเที่ยวให้ความส้าคัญกับมีการสื่อความหมายทางการ
ท่องเที่ยวน้้าพุร้อน เช่น มีป้ายบอกข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว แผนที่ แผ่นพับอย่างชัดเจน พบว่า จังหวัด
ราชบุรีในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง และอยู่ในระดับมากทั้ง ๔ จังหวัด โดยเรียงจากมากไปหา
น้อยได้แก่ จังหวัดก้าแพงเพชร จังหวัดระนอง จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ 
 จากข้อค้นพบดังกล่าวข้างต้นแสดงให้ว่า  แหล่งท่องเที่ยวน้้าพุร้อนทั้ง ๕ จังหวัด มี
ศักยภาพในการจัดการท่องเที่ยวที่ได้เปรียบจากทุนธรรมชาติ ดังนั้นแหล่งท่องเที่ ยวน้้าพุร้อนทั้ง ๕ 
จังหวัด จึงต้องเตรียมเดินทางการเข้าถึง ที่พัก กิจกรรมการท่องเที่ยว สิ่งดึงดูดจิตใจและสิ่งอ้านวย
ความสะดวกต่างๆ ให้แก่นักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  เพ่ือปรับตัวให้ทันต่อการแข่งขันในอนาคตที่
ประเทศไทย จะต้องเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 
๒๕๕๘ นี้ 
 
๖. อภิปรำยผล  
 ผลจากการศึกษาสามารถอภิปรายผล ได้ดังนี้  
 ๑. รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  ด้านการจัดการท่องเที่ยว พบว่า 
นักท่องเที่ยวให้ความส้าคัญกับเรื่อง แหล่งน้้าพุร้อนมีบรรยากาศดี  ร่มรื่น เหมาะแก่การพักผ่อน
หย่อนใจ มีบริเวณให้นั่งพักผ่อนอย่างเพียงพอ และควรมีการดูแลสภาพแวดล้อมของสถานที่
ท่องเที่ยวน้้าพุร้อนให้สะอาด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของคัดณางค์ วรักษ์จุณเกียรติ กล่าวว่า
พฤติกรรมนักท่องเที่ยว เป็นลักษณะพฤติกรรมในการตัดสินใจและเลือกรูปแบบที่จะเดินทาง
ท่องเที่ยว ซ่ึงรูปแบบของการท่องเที่ยวจะมีอยู่หลายๆ ลักษณะที่แตกต่างกันไป และนักท่องเที่ยวจะ
ท้าการพิจารณาเลือกรูปแบบการท่องเที่ยวที่เหมาะสม สอดคล้องกับลักษณะพฤติกรรมของตนเอง 
เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจในการท่องเที่ยว และสอดคล้องกับแนวคิดของจิราพร กองทอง ๔  กล่าวถึง 
ปัจจัยที่ท้าให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยว ได้แก่ ๑. ลักษะภูมิประเทศ ทัศนียภาพ 
ทรัพยากรธรรมชาติ ที่จะเป็นสิ่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยว ๒. ลักษณะภูมิอากาศ 
สภาพภูมิอากาศที่ดีในแหล่งท่องเที่ยวก็เป็นปัจจัยที่ท้าให้นักท่องเที่ยวมีความต้องการที่จะไปเที่ ยว 
๓.ปัจจัยด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โดยแหล่งวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียง ก็จะสามารถดึงดูดความ

                                                           
๔จิราพร กองทอง, ปัจจัยที่ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเดินทำงไปท่องเที่ยวบริเวณด่ำนช่องจอมอ้ำเภอ

กำบเชิง จังหวัดสุรินทร์. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, สาขาภูมิศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, ๒๕๔๐). 
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สนใจของนักท่องเที่ยวทั่วโลกได้ ๔. ความสะดวกทางคมนาคมและการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ง่าย 
๕. การจัดบริการ ความสะดวกของที่พัก กิจกรรมต่างๆ ในการท่องเที่ยว 
 ด้านบริการการท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้ความส้าคัญกับ ห้องสุขา ห้อง
อาบน้้าแยกชาย/หญิง โดยบ่งบอกสัญลักษณ์ที่ชัดเจนและน้้าพุร้อนมีความสะอาดและบริสุทธิ์ และ
ควรมีสปา มีที่อาบน้้าแร่สมุนไพร มีนวดแพทย์แผนไทย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศศิธร 
สามารถ๕ ได้ศึกษาความพึงพอใจและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดกระบี่  ผล
การศึกษา พบว่า นักท่องเที่ยวพ่ึงพอใจมากต่อความสะอาดของสถานที่ท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่เดินทางมาท่องเที่ยวในสถานที่ท่ีมีความสวยงาม มีเอกลักษณ์และพึงพอใจอย่างมากต่อหมู่เกาะ
พีพี และสอดคล้องกับข้อค้นพบของปริญญ์ อภิวงศ์วาร๖ ได้ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยว
วัฒนธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ของนักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่า นักท่องเที่ยวให้ความส้าคัญกับปัจจัย
ด้านบรรยากาศ สภาพภูมิอากาศ การมาท่องเที่ยววัฒนธรรมและการมาท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ธรรมชาติ 
 ด้านการจัดการตลาด พบว่า นักท่องเที่ยวให้ความส้าคัญกับเรื่อง น้้าพุร้อนมีความสะอาด
สอดคล้องกับกิจกรรมท่องเที่ยวในพ้ืนที่  มีร้านขายของที่ระลึก ของฝากให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซ้ือ  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยพัชรา ลาภลือชัย๗ ได้ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อ
การจัดการการท่องเที่ยวตลาดน้้าดาเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี และตลาดน้้าท่าคา จังหวัด
สมุทรสงครามผลการวิจัยพบว่า ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการจัดการท่อง 
เที่ยวตลาดน้้าด้าเนินสะดวก และตลาดน้้าท่าคาแตกต่างกัน โดยระดับความพึงพอใจต่อการจัดการ
ท่องเที่ยวตลาดน้้าท่าคามากกว่าระดับความพึงพอใจ ต่อการจัดการท่องเที่ยวตลาดน้้าด้าเนินสะดวก 
และให้ความส้าคัญกับสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนในตลาดน้้ามากท่ีสุด 
 ๒. ศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
 พบว่า แหล่งท่องเที่ยวน้้าพุร้อนทั้ง ๕ จังหวัด มีศักยภาพในการจัดการท่องเที่ยวที่
ได้เปรียบจากทุนธรรมชาติ เช่น มีภูเขา มีธรรมชาติที่สวยงาม ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มา
เยี่ยมชมแหล่งน้้าพุร้อน ที่มีความพร้อมทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ้านวยความสะดวกส้าหรับ
นักท่องเที่ยวค่อนข้างพร้อมสมบูรณ์ทั้ง ๕ จังหวัด  ซึ่งถือว่าเป็นจุดแข็ง    

                                                           
๕ ศศิธร สามาร, “ควำมพึงพอใจและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวไทยในจังหวัดกระบี่”, สารนิพนธ์, 

บธ.ม. (การตลาด). (กรุงเทพมหานคร : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ถ่ายเอกสาร, ๒๕๔๕). 
๖ ปริญญ์ อภิวงศ์วาร,  “พฤติกรรมกำรท่องเที่ยววัฒนธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ของนักท่องเที่ยวชำว

ไทย”, ค้นคว้าแบบอิสระเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๘). 
๗ พัชรา  ลาภลือชัย, “ควำมพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวตลำดน ้ำด้ำเนิน

สะดวก จังหวัดรำชบุรี และตลำดน ้ำท่ำคำ จังหวัดสุมทรสงครำม”, วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาการจัดการ, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,  ๒๕๔๗). 
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 จึงท้าให้มองเห็นถึงแนวโน้มศักยภาพ ด้านการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพว่าสามารถ
เจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต ซึ่งในอนาคตการเข้าสู่ AEC นักท่องเที่ยวในประเทศและ
ต่างประเทศ  จะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้สื่ออิเลคทรอนิคส์เป็นอาวุธที่ส้าคัญ ในการค้นหาแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ต้องการและเปรียบเทียบราคามากขึ้น เพ่ือที่จะเจาะแหล่งท่องเที่ยวที่ลูกค้าสนใจ โดย
ค้นหาข้อมูลผ่านทางระบบออนไลน์ ทั้งภาษาไทยและภาษาภาษาอังกฤษ ซึ่งในอนาคตข้างหน้า
นักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น และนักท่องเที่ยวไทยมีแนวโน้มเดินทางท่องเที่ยว
ภายในประเทศมากขึ้น ดังนั้นแหล่งท่องเที่ยวน้้าพุร้อนทั้ง ๕ จังหวัด จะต้องเตรียมภาษาอังกฤษ 
เส้นทางการเดินทาง การเข้าถึงที่พัก กิจกรรมการท่องเที่ยว สิ่งดึงดูดจิตใจตลอดจนสิ่งอ้านวยความ
สะดวกต่างๆ หากเป็นการบริการที่ครบวงจรก็มีแนวโน้มที่ได้รับความนิยมมากขึ้น แหล่งท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพต้องปรับตัวให้ทันต่อการแข่งขันในอนาคตที่ประเทศไทย จะต้องเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ นี้ 
 ผลจากการศึกษาศักยภาพด้านการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทั้ง ๑๗  แหล่ง สามารถ
น้ามาจัดกลุ่มตามศักยภาพการท่องเที่ยวของกรมการท่องเที่ยว ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ได้  ๕ กลุ่ม ดังนี้ 
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องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย สามารถน้ามาสร้างเป็นแผนภูมิ  “นวัตกรรมการจัดการท่องเที่ยว

เพ่ือสุขภาพ” ได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

 กลุ่มที่ ๑  กลุ่มที่ ๒ 

 

กำรจัดกลุ่มศกัยภำพกำรจัดกำรท่องเที่ยวท่อง
เชิงสุขภำพ 

บ่อน้้าพุร้อนมีการ
รวบรวมไว้เป็น

เบื้องต้น แต่น้้าร้อน
นั้น หายร้อนแล้ว 

บ่อน้้าพุร้อนมีการ
รวบรวมไว้ในเบื้องต้น 
แต่ไมม่ีการบริหารจัด 
การที่จะพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิง

สุขภาพ 

 บ่อน้้าพุร้อนมีการ
รวบรวมไว้แล้ว  มีการ

บริหารจดัการเพื่อ
พัฒนาแต่ประสบปัญหา

ในการพัฒนา 

 กลุ่มที ่๓ 

บ่อน้้าพุร้อนมีการ
รวบรวมไว้แล้ว  มีการ

เตรียมการบริหารจัดการ
เพื่อการพัฒนาและเริ่มต้น
ให้บริการและมีศักยภาพ

เป็นแหล่งท่องเที่ยว 

 กลุ่มที่ ๔ 

บ่อน้้าพุร้อนมีการรวบ 
รวมไว้แล้ว  มีการบริหาร

จัดการเพื่อพัฒนา มี
ศักยภาพเป็นแหล่งท่อง 
เที่ยวเชิงสุขภาพ และ
ได้รับความนิยมจาก

นักท่องเที่ยวมากท่ีสุด 

 กลุ่มที่ ๕ 
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องค์ประกอบของนวัตกรรมกำรจัดกำรท่องเที่ยวเพื่อสุขภำพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวโน้มศักยภำพกำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ 

สื่อออนไลน์จะได้รับความนิยมสูงสุด 

กลุ่มนักท่องเที่ยวผูสู้งอายุ , นักท่องเที่ยวไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น  

การใช้ภาษาอังกฤษ , การบริการแบบครบวงจรจะไดร้ับความนยิมสูงสุด 

การแข่งขันสูงในอนาคต 

ศักยภาพการจดัการ
ท่องเที่ยว 

การเขา้ถึงแหล่งน้้าพรุ้อน 

ที่พักอาศัย 

กิจกรรมการท่องเที่ยว 

สิ่งดึงดูดจติใจ 

สิ่งอ้านวยความสะดวก 

การมีส่วนร่วมของ 
ชุมชน 

รูปแบบการบริหารจัดการ
ท่องเที่ยว 

การบริหารจัดการท่องเที่ยว 

การบริการ 

การตลาด 

รูปแบบการบริหาร
จัดการท่องเที่ยว 

การมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 

ศักยภาพการจดัการ
ท่องเที่ยว 

+ + = 

นวัตกรรมการจดัการท่องเที่ยว 
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 องค์ประกอบของนวัตกรรมการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในแต่ละพ้ืนที่มีรูปแบบการ
จัดการท่องเที่ยวที่ชัดเจน คือ มีการบริหารจัดการท่องเที่ยว เช่น แหล่งน้้าพุร้อนมีบรรยากาศร่มรื่น 
มีการดูแลสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว, มีการบริการการท่องเที่ยว เช่น ความสะอาดของน้้าพุ
ร้อน มีห้องน้้าแยกชาย-หญิง มีป้ายแนะน้าเกี่ยวกับวิธีการใช้บ่อน้้าร้อน, มีการจัดการตลาด เช่น มี
ร้านขายของที่ระลึก ของฝากให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อ มีสปา อาบน้้าแร่สมุนไพร ปั่นจักยาน มัจฉา
บ้าบัด และนวดแผนไทยไว้บริการแก่นักท่องเที่ยว บวกกับการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนท้าให้
ชุมชน ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแหล่งน้้าพุร้อนในพ้ืนที่ของแต่ละชุมชน  และเห็นถึง
ความส้าคัญในการร่วมกัน ในการดูแลรักษาแหล่งน้้าพุร้อนและสภาพแวดล้อม และเกิดแรงจูงใจใน
การร่วมกันพัฒนาแหล่งน้้าพุร้อนในท้องถิ่นของตน ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป   
 นอกจากนี้ ต้องค้านึงถึงศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของน้้าพุร้อนแต่ละแห่ง 
คือ เส้นทางการเข้าถึงแหล่งน้้าพุร้อน ได้แก่ การคมนาคม มีถนนและเส้นทางเดินสู่แหล่งน้้าพุร้อนได้
ง่าย มีความสะดวกสบายและมีความปลอดภัย, ที่พักอยู่ในรัศมีใกล้เคียงกับแหล่งน้้าพุร้อน ที่พักมี
ความสะอาดปลอดภัยและมีราคาที่เหมาะสม, มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับทรัพยากรของ
แหล่งน้้าพุร้อน มีสิ่งดึงดูดใจในการท่องเที่ยวในเรื่องของการบริการ ความสะอาดความสะดวกที่
ส้าคัญแหล่งน้้าพุร้อนมีความหลากหลายของทรัพยากรอย่างชัดเจน ประการสุดท้ายคือ แหล่งน้้าพุ
ร้อนมีสิ่งอ้านวยความสะดวก เช่น มีระบบเตือนภัย มีป้ายหรือสัญลักษณ์เตือนให้นักท่องเที่ยวได้
ทราบ ความสะอาดของบ่อแช่ตัว แช่เท้า  ควรค้านึงถึงความสะอาด ดังนั้นแหล่งน้้าพุร้อนจ้าเป็นต้อง
มีมาตรการด้านความสะอาด การดูแลรักษาความสะอาดของบ่อแช่ตัว บ่อแช่เท้า ในพื้นที่ส้าหรับ
นักท่องเที่ยว   สิ่งเหล่านี้ คือ ศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวของแหล่งน้้าพุร้อนทั้ง ๕ จังหวัด 
 
๗. ข้อเสนอแนะ 
 งานการวิจัยเรื่อง น้้าพุร้อน (Onsen) : นวัตกรรมการจัดการท่องเที่ยวเพ่ือสุขภาพและ
บ้าบัดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้  
 ๑. ด้านสถานที่ แหล่งน้้าพุร้อนควรจัดหาให้มีที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจที่ให้มากกว่านี้ ใน
บริเวณโดยรอบน้้าพุร้อน รวมทั้งควรมีการรักษาความสะอาดของบริเวณโดยรอบ  
 ๒. ด้านการอ้านวยความสะดวก แหล่งน้้าพุร้อนควรจัดให้มีห้องส้าหรับอาบน้้าแร่ส่วนตัว 
เพ่ือสะดวกในการอาบน้้าของนักท่องเที่ยวในบริเวณบ่อน้้าพุร้อน ควรมีการบ้ารุงรักษาและท้าความ
สะอาดบริเวณบ่อน้้าพุร้อนให้มีความสมบูรณ์มากกว่านี้ สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะท้าให้นักท่องเที่ยวไม่ได้
รับความสะดวก ในการเดินทางมาท่องเที่ยวและอาจไม่อยากเดินทางมาท่องเที่ยวอีก  
 ๓. ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ แหล่งน้้าพุร้อนควรเพ่ิมจานวนบุคลากรผู้ให้บริการ ควรมี
บุคลากรที่มีความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพ่ือส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักใช้ประโยชน์
จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพ่ิมมากขึ้น พร้อมทั้งควรจัดให้บุคลากรอยู่ในแต่ละสถานที่ที่ให้บริการ
โดยรอบบ่อน้้าพุร้อน  
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บรรณำนุกรม 
 
๑. ภำษำไทย 
 (๑) หนังสือ: 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. “รำยงำนสรุปคู่มือกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวด้ำนกำยภำพเล่มที่ 

๑๐”. กรุงเทพมหานคร : บริษัทคอร์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์, ๒๕๕๔. 
คัดณางค์ วรักษ์จุณเกียรติ. พฤติกรรมและควำมต้องกำรของนักท่องเที่ยวต่อกำรท่องเที่ยวบน

เกำะเกร็ด. รำยงำนกำรวิจัยกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง . บธ.ม. (บริหารธุรกิจ). 
กรุงเทพมหานคร : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๓.  

 (๒) วิทยำนิพนธ์/รำยงำนกำรวิจัย 
จิราพร กองทอง. ปัจจัยที่ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเดินทำงไปท่องเที่ยวบริเวณด่ำนช่องจอม 

อ้ำเภอกำบเชิง จังหวัดสุรินทร์. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, สาขาภูมิศาสตร์, 
บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๔๐. 

ปริญญ์ อภิวงศ์วาร. พฤติกรรมกำรท่องเที่ยววัฒนธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ของ นักท่องเที่ยวชำว
ไทย. ค้นคว้าแบบอิสระเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,๒๕๔๘. 

พัชรา  ลาภลือชัย. ควำมพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวตลำดน ้ำด้ำเนิน
สะดวก จังหวัดรำชบุรี และตลำดน ้ำท่ำคำ จังหวัดสุมทรสงครำม. วิทยานิพนธ์ปริญญา
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการจัดการ. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ
, ๒๕๔๗. 

ศศิธร สามารถ. ควำมพึงพอใจและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวไทยในจังหวัดกระบี่.   สารนิพนธ์. 
บธ.ม. (การตลาด). กรุงเทพมหานคร : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
๒๕๔๕. 

 
๒. ภำษำอังกฤษ 
 (I) Book: 
Cochran, W.G. Sampling Techniques. Experimental Designs.  New York:  John 

Wiley & Sons. Inc, 1953. 
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การพัฒนาศักยภาพของชุมชนในด้านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด 
บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น 

Development of Community Potential for Products Create  
of Palmyra Based on Local Wisdom 

อุทัยวรรณ  ภู่เทศ 
 

บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ  ๑)  เพ่ือวิเคราะห์ศักยภาพและปัญหาของชุมชนใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด  ๒)  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
จากตาลโตนดบนพ้ืนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น  โดยอาศัยแนวคิดที่ส าคัญในการวิเคราะห์ได้แก่  
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  แนวคิดเศรษฐกิจชุมชน  แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน  และแนวคิด
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นยุทธศาสตร์ในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์กรชุมชน  ผู้วิจัยใช้
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมจนเกิดพัฒนาการท าให้ประชาชนกลายเป็นผู้วิจัยเอง  
ทั้งเป็นเป้าหมายของการวิจัยและเป็นผู้รับผลประโยชน์ของการวิจัยด้วย  ซึ่ งในกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาดังกล่าวได้ใช้เทคนิค  SWOT  AIC  และ  PRA  เป็นเครื่องมือในการ
กระตุ้นประชาชนท้องถิ่นให้เกิดการเรียนรู้  อันเป็นเวทีเพ่ือการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน
ท้องถิ่น  ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลทั้งในเชิงคุณภาพ  การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่ วมและไม่มีส่วนร่วม  
และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการโดยการสนทนากลุ่ม  พบว่า  ชุมชนมีการปรับตัวเพ่ือแก้ไข
ปัญหาความไม่ยั่งยืนทั้งทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม  โดยชุมชนได้มีการจัดการตนเอง
เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนฐานเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างรายได้เสริม  
สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน  ปกป้องรักษาธรรมชาติและวัฒนธรรม  ทั้งยังสามารถเป็นรูปแบบการ
บริการการท่องเที่ยว และเป็นทางเลือกในการพัฒนาแก่ชุมชนอ่ืนๆ ต่อไป  ข้อค้นพบที่ส าคัญของ
งานวิจัยนี้สามารถจ าแนกได้เป็น  ๔  ประเด็นด้วยกัน  ได้แก่ 
 ๑.  ชุมชนเกยไชยมีศักยภาพท้ังทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและด้านวัฒนธรรม  ในด้าน
ศักยภาพการของชุมชนด้านอาชีพผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด  แต่พบปัญหาคือ  ประชาชนและ
เยาวชนไม่รู้ศักยภาพองค์ความรู้ของชุมชนเกยไชย  ขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์ตาลโตนดและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นด้านการประกอบอาชีพผลิตภัณฑ์ตาลของชุมชน  ส่วนปัญหาของชุมชน  พบว่า  
ชาวบ้านขาดการพัฒนาความสามารถในการประกอบอาชีพจากผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด  ขาดการ
พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์จากโตนดบนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีความหลากหลาย 
 ๒.  การพัฒนาศักยภาพของชุมชน  เกิดขึ้นจากการผสมผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมกับองค์
ความรู้ใหม่ที่ได้จากการศึกษาดูงาน  และการทดลองปฏิบัติ  โดยที่ชาวบ้านและนักศึกษาจาก

                                                 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการคิด  ปรับปรุง  และพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากตาลโตนด  ผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของชุมชนด้านอาชีพ
ผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด ชุมชนมีความพึงพอใจมาจนถึงมากท่ีสุดต่อผลที่เกิดขึ้นกับชุมชนของตนเอง
ทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  และสิ่งแวดล้อม  ในด้านเศรษฐกิจชาวบ้านมีโอกาสสร้าง
รายได้มากข้ึน  ในด้านสังคมชาวบ้านมีความพึงพอใจที่ได้มีโอกาสพบเพ่ือนใหม่ๆ และสร้างมิตรภาพ
ภายในชุมชน  ความสัมพันธ์ชุมชนดีขึ้น  มีความภูมิใจในคุณค่าและวัฒนธรรมของตนมากขึ้นในด้าน
สิ่งแวดล้อมชาวบ้านมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึน   
 ๓.  บทบาทของตาลโตนดในชุมชนเกยไชยได้เพ่ิมเติมจากเดิมที่เป็นสินค้าส าหรับบริโภค  
ซึ่งสร้างรายได้หลักแก่ทุกครัวเรือนให้สามารถเป็นสินค้าส าหรับพัฒนาระบบเศรษฐกิจของชุมชน  ซึ่ง
สร้างรายได้เสริมแก่ชุมชน  ทั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการสร้าง “มูลค่า”ให้เกิดขึ้นในระบบ “คุณค่า”  ของ
ระบบนิเวศ  และ “มูลค่า”  ที่เกิดขึ้นยังส่งผลให้ชุมชนเกิดความตระหนักในคุณค่าของทุนทางสังคม
และวัฒนธรรมที่มีอยู่ในพื้นท่ีได้มากยิ่งขึ้น 
 ๔. ภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดเป็นมิติทางวัฒนธรรมที่มีบทบาทในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน  ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่าสังคมจะอยู่รอดได้อย่างยั่งยืนนั้นด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น การน าภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการล่มสลายของ
ครอบครัว  ชุมชนโดยส่วนรวมในท่ีสุด และยังช่วยให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
ค าส าคัญ:  การพัฒนาศักยภาพของชุมชน,  การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ตาลโตนด,  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

ABSTRACT 
 This  research  aimed to  study  1)  Potential  analysis  and  problems  in  
Development  of  Community  Potential  for Products  Create  of  Palmyra  and  2)  
to  development  the  potentials  for Products  Create  of  Palmyra  based  on  
Local  wisdom.  Three  concept  used  in  the  research  are  Sufficiency  economy  
which  bases  on  sustainable  development,  economy  community,  community  
participation  and  local  wisdom  to  bring  about  changes  in  the  community.  
The  Participatory  Action  Research  (PAR)  process  was  used  with  the  result  
that  the  villagers  became  researchers  themselves,  in  addition  to  being  the  
research  target  and  beneficiaries.  The  research  procedure  started  with  the  
use  of  the  SWOT  AIC  (Appreciation-Influence-Control)  and  PRA  (Participatory  
Rural  Appraisal)  techniques  to  people’s  participation  and  learning  process  
development.  The  research  methodology  includes  qualitative,  participatory  
and  non-participatory  observation,  and  in-depth  interview  in  focus  group  
discussion.  The  result  shows  that  community  knew  how  to  utilize  local  
resources  of  Palmyra  forest  to  solution  for  the  economic,  social  and  
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cultural  unsustainable  problem.  Community’s  professional  of  Palmyra  
products  in  aimed  to  increase  supplementary  jobs  and  income,  to  
strengthen  community  capacity  and  preserve  natural  and  cultural  resources.  
It  is  expected  that  this  community  can  be  a  model  of  cultural  tourism  
management  and  become  a  development  alternative  for  other  communities.   
 There  are  four  findings  from  this  research  which  can  be  identified  
as  follows  : 
 1.  Koei  Chai  community  had  high  potentiality  both  natural  and  
cultural  resources in  professional  of  Palmyra  products  but  problems  of  Koei 
Chai  community  as  people  and  youths  did  not  know  social  capital  and  
knowledge  in community  and  lacking  awareness  in  conservation  natural  
resource  cultural  and  local  wisdom  in  Koei Chai  community.  For  the  
problems  of  community  as  people  were  lack  to  improve  their  skills  and  
food  processing  knowledge  in  the  Professional  of  products  from  Palmyra  to  
have  more  variety. 
 2.  Development  the  potentials  for Products  Create  of  Palmyra  based  
on  Local  wisdom  caused by a combination  of  conventional  wisdom  with  new  
knowledge  gained  from the study,  training  and  practical experiments.  The 
locals and students from Rajabhat Nakhon Sawan  is  a  very  important  role  in  
the  conception  and  development  of  products  from  Palmyra.  The result from 
operating activities of community development professional products  from  
Palmyra  to develop the economy of the community on the sufficiency economy  :  
The  community’s  satisfaction  with  socio-economic,  cultural  and  environmental  
consequences  of  the  development  the  potentials  of  the  community  in  
professional  activities  ranged  from  high  to  very  high.  Economically,  they  
earned  higher  incomes.  Socially,  the  made  more  friends,  social  relationship  
in  the  community  improved,  and  they  were  more  proud  of  their  own  
cultures.  In  the  environmental  aspect,  the  people  have  become  more  
ecologically  conscious  of  saving  nature  and  environment. 
 3.  Besides  being  a  commodity  for  consumption  which  provides  main  
incomes  for  any  families,  the  role  of  “Palmyra”  in  Koei  Chai  community  
has  its  additional  value  as  commodity  for  Professional  of  Palmyra  products  
for  community  economic  system  development  based  on  the  Sufficiency  
economywhich  provides  more  income  for  community.  This  is  to  create  the  
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“cost”  in  the  “value”  system  of  the  ecosystem.  The  “cost”  existing  in  the  
Professional  of  Palmyra  products  process  can  also  affect  the  community  to  
be  aware  of  the  “value”  of  social  and  cultural  capital  in  their  area. 
 4.  The  local  wisdom  seemed  to  be  one  cultural  dimension  that  
could  play  a  big  role  in  development  the  community  economy.  At  present,  
it  is  admitted  that  the  society  could  exist  only  with  the  local  wisdom,  so  
as  to  decrease  the  risk  of  the  collapses  of  families  and  the  society  in  
general  and  to help  the  community  to  become  self-reliant 
Keywords:  The Potentials Development of  the  Community,  Products  Create   
                of Palmyra,  Local  Wisdom   
 
 
๑.  บทน า 
 ปัจจุบันการพัฒนาประเทศไทยได้หยิบยกวัฒนธรรมและภูมิปัญญามาเป็นยุทธศาสตร์
หนึ่งเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน คนว่างงาน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวชนบทให้มี
ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน  และกลายเป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาลในยุคปัจจุบัน หลักการของการพัฒนา
คือ การใช้ความรู้ความสามารถที่ชุมชนมีอยู่เดิมในการสร้างรายได้อย่างเป็นกระบวนการและ
เชื่อมโยงไปสู่การสร้างชุมชนเข้มแข็งโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งมีลักษณะส าคัญคือ ครอบครัว
เป็นหน่วยการผลิต แรงงานของสมาชิกในครอบครัวเป็นปัจจัยการผลิตที่ส าคัญที่สุด การพ่ึงตนเอง
ขึ้นอยู่กับการใช้แรงงาน เพราะแรงงานเป็นสิ่งที่ครอบครัวมีอยู่โดยธรรมชาติ ไม่ต้องจ้าง เป็นสิ่งที่มี
มากับสถาบันครอบครัว พึ่งแรงงานในครอบ พึ่งทรัพยากรท้องถิ่น พ่ึงตัวเอง  และพ่ึงกันเองในชุมชน
เป็นขั้นตอนพ้ืนฐาน การขายจะเป็นขั้นตอนระดับที่สูงขึ้น เป็นการขายในตลาดใกล้ตัว ตลาดภูมิภาค 
ตลาดภายในประเทศ เศรษฐกิจฝังตัวอยู่ในสังคมและเป็นวัฒนธรรมธุรกิจชุมชนที่เกิดจากครอบครัว
ชุมชน มาจากรากฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นและพลังอันเป็นศักยภาพ ตลอดจนทรัพยากรที่มีอยู่ใน
ชุมชนนั้นที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมา จนกลายเป็นรากฐานของชาติและเป็นธุรกิจระดับโลก ดังนั้น 
วัฒนธรรมพ้ืนบ้านจึงมีผลต่อการผลิตและการด ารงชีวิตของขาวบ้าน กับทั้งยังส่งเสริมความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันของสังคมอีกด้วย ฉะนั้น เพ่ือที่จะส่งเสริมและสืบทอดวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน เราจึง
จะต้องพัฒนาให้มีสังคมหรือชุมชนในรูปลักษณะที่เอ้ือต่อการคงอยู่ มีรูปแบบขององค์กรทางสังคม
และเศรษฐกิจ 
 แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ ๑๑  เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันในมิติต่างๆ เพ่ือให้การพัฒนาประเทศ
สู่ความสมดุลและยั่งยืน โดยน าทุนของประเทศที่มีศักยภาพมาใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างบูรณาการ
และเกื้อกูลกัน พร้อมทั้งเสริมสร้างให้แข็งแกร่งเพ่ือเป็นรากฐานแห่งการพัฒนาประเทศที่ส าคัญ  
ได้แก่  การเสริมสร้างทุนสังคม ทุนมนุษย์ ทุนสังคม ทุนทางวัฒนธรรม ให้ความส าคัญกับการพัฒนา
คนและสังคมไทยสู่สังคมคุณภาพ  มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่ระดับปัจเจก ครอบครัว และชุมชน 
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สามารถจัดการความเสี่ยง และปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง มี โอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับ
ประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม ส าหรับการเสริมสร้างทุนเศรษฐกิจ (ทุน
ทางกายภาพ ทุนทางการเงิน) มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็ง โดยใช้ภูมิปัญญา 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ ให้ความส าคัญกับการปรับโครงสร้างการค้า
และการลงทุนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ การผลิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีการเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคต่างๆ บนพ้ืนฐานการพ่ึงพาซึ่งกัน
และกัน ในส่วนการเสริมสร้างทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ความส าคัญกับการสร้าง
ความม่ันคงด้านอาหาร การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นฐานการผลิต
ภาคเกษตร มุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การเตรียม
ความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ  รวมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกัน
ด้านการค้า จากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการเพิ่มบทบาทไทยในเวทีประชาคมโลก    
 ต าบลเกยไชย  อ าเภอชุมแสง  จังหวัดนครสวรรค์  เป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีต้นทุนทาง
วัฒนธรรมสูง  อาทิเช่น  วัด  แหล่งโบราณสถานต่างๆ  ภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน  วัฒนธรรมประเพณีไทย
ทรงด า  และงานประเพณีที่ยังคงสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน  มีการจัดการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมโดยชุมชน๑  โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีป่าตาลเป็นพืชเศรษฐกิจ  และเป็นสมบัติตกทอดมา
ตั้งแต่สมัยโบราณกาล  ขึ้นอยู่ทั่วไปและถือเป็นสัญลักษณ์ของชุมชนต าบลเกยไชย  หากมองจาก
แง่มุมด้านสังคมวัฒนธรรม  ตาลเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตวัฒนธรรมการบริโภคและเป็นรากฐานของ
ความสัมพันธ์ทางสังคมของคนในชุมชนมาเป็นเวลาช้านาน  นั่นคือ  ความสัมพันธ์แบบช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันของคนในหมู่บ้าน  และความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างผู้ผลิต  พ่อค้า  และผู้ บริโภค  
ในด้านของระบบการผลิต  ความสมบูรณ์ของทุนทางสังคมดังกล่าว  ท าให้ชุมชนมีการผลิตสินค้า
จากต้นตาลโตนดแทบทุกครัวเรือนควบคู่กับการประกอบอาชีพท านาเป็นวัฒนธรรมภูมิปัญญาที่เป็น
เศรษฐกิจชุมชน  ทั้งนี้จากการส ารวจข้อมูลภาคสนามเบื้องต้นชาวบ้านต าบลเกยไชยเล่าว่า  
ผลิตภัณฑ์จากตาลโตนดเป็นอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้โดยตรง  แต่ปัจจุบันมีครัวเรือนที่ประกอบ
อาชีพนี้เริ่มลดลงไปเป็นจ านวนมาก  ขาดผู้สืบทอดความรู้  ไม่เห็นคุณค่าทรัพยากรตาลโตนดใน
ฐานะทุนทางเศรษฐกิจที่มีอยู่ในชุมชนหันไปประกอบอาชีพอ่ืน  แต่อย่างไรก็ตามปัญหาในการ
ด าเนินงานของชาวบ้านที่ประกอบอาชีพตาลโตนดยังมีความต้องการในด้านการพัฒนาและคิดค้น
วิธีการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่พบคือ  ขาดความรู้ในด้านการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จาก
ตาลโตนดในชุมชน  เพ่ือเพ่ิมมูลค่าอันเป็นการสร้างองค์ความรู้จากการต่อยอดองค์ความรู้ด้านภูมิ
ปัญญาของคนในชุมชน  ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาธุรกิจชุมชนนี้อย่างจริงจัง   
 จากปัญหาข้างต้น  จัดเป็นปัญหาในระดับมหภาค  เนื่องจากเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
ปากท้องและเศรษฐกิจของชุมชน  ท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษา  การพัฒนาอาชีพตาลโตนดให้สามารถ

                                                 
๑อุทัยวรรณ  ภูเ่ทศ,  "ศักยภาพของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  ต าบลเกยไชย  อ าเภอ

ชุมแสง  จังหวัดนครสวรรค์",  รายงานวิจัย,  (มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค,์ ๒๕๕๓). 
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ด ารงอยู่ในภาวะสังคมปัจจุบันและส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน  ทั้งนี้เพ่ือเป็นการกระตุ้นและสร้าง
จิตส านึกของคนในชุมชนได้เห็นถึงความส าคัญของตาลโตนดในฐานที่เป็นพืชเศรษฐกิจที่ทรงคุณค่า
เป็นทุนของชุมชนที่เคยท ารายได้ให้กับชุมชนมาแล้วในอดีต  ให้เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนและจังหวัด
ส าหรับเป็นของที่ระลึกและของฝากแก่นักท่องเที่ยว  และได้สร้างงาน สร้างอาชีพ  สร้างผลิตภัณฑ์
ให้เป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของจังหวัดนครสวรรค์ต่อไป 
 
๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  เพ่ือวิเคราะห์ศักยภาพและความต้องการของชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ตาลโตนด 
 ๒.๒  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากตาลโตนดบนพ้ืนฐาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
๓.  ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้  ได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยในด้านต่างๆ  ดังนี้ 
 ๓.๑  ขอบเขตด้านเนื้อหา  
 ๑.  ศักยภาพและความต้องการของชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตาลโตนด 
 ๒.  การพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากตาลโตนดบนพ้ืนฐาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๓.๒  ขอบเขตด้านประชากร 
 กลุ่มคนในต าบลเกยไชย  อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ที่มีความสนใจร่วมกันในการ
ประกอบอาชีพที่เก่ียวกับการผลิตตาลโตนด  ประกอบด้วย  ๖  หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ที่  ๔  บ้านเกย
ไชยเหนือ  หมู่ที่ ๕ บ้านปากคลองเกยไชย  หมู่ที่ ๖ บ้านเกยไชยใต้  หมู่ที่ ๗ บ้านเกยไชยใต้  หมู่ที่  
๘  บ้านเกยไชยใต้  และหมู่ที่  ๙  บ้านวังตะกอน  จ านวน  ๕๐ ครัวเรือน 
 
๔.  วิธีด าเนินการวิจัย 
 ๔.๑  รูปแบบการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้เทคนิคการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วน
ร่วม 
 ๔.๒  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้  เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้เทคนิคการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม  ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก  พูดคุย  สนทนากลุ่ม  และการสังเกต  ร่วมกัน
ระหว่างผู้วิจัย  นักวิชาการ  และชุมชนชาวเกยไชย  ผู้วิจัยจึงได้ใช้กระบวนการกลุ่มโดยใช้เทคนิค  
SWOT,  AIC  ผสมผสานกับเทคนิค  PRA  เพ่ือให้เกิดแนวคิดร่วมกันในการวิเคราะห์ปัญหาของ
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ชุมชนและความต้องการชุมชน และใช้เทคนิคในการสังเกตแบบมีส่วนร่วม   โดยเข้าไปร่วมกิจกรรม
ต่างๆของชุมชน  ทั้งในด้านวัฒนธรรมประเพณี  วิถีชีวิต  การประกอบอาชีพ  และสังเกตการณ์
ตลอดช่วงระยะการด าเนินการพัฒนาทักษะอาชีพชุมชน  เพ่ือที่จะได้ข้อมูลที่ลึกซึ้งในการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๔.๓  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 
 ๑. ข้อมูลเชิงทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าจาก
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพของชุมชนในการประกอบอาชีพ  กลุ่มอาชีพ  การมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  เพื่อก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ๒. ข้อมูลเชิงปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมจาก
แหล่งข้อมูลโดยตรง จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก   
 ๔.๔  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  และตรวจสอบข้อมูล  จะด าเนินการไปพร้อมๆ กันกับ
การรวบรวมข้อมูล  โดยมีโอกาสซักถามและตรวจสอบข้อมูลที่ได้มาด้วยการแลกเปลี่ยนค าถามและ
แยกแยะข้อมูลออกเป็นหมวดหมู่  พร้อมกับการพิจารณาถึงความพอเพียงและความสมบูรณ์ของ
ข้อมูล  โดยน ามาเปรียบเทียบกับกรอบแนวคิดและวัตถุประสงค์ของการวิจัย  นอกจากนี้ทุกยังได้มี
วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า  (Triangulation)  ซึ่งเป็นการตรวจสอบแหล่งที่มาต่างๆ ของ
ข้อมูลด้านต่างๆ  คือ  การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล  (Data  triangulation)  และการ
ตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล  (Methodological  triangulation)  โดยทุกครั้งที่มีการ
ซักถามและพูดคุยกับผู้ให้ข้อมูลหลัก  ได้พยายามตั้งค าถามให้ชาวบ้านและผู้ให้ข้อมูลหลักช่วยคิด
วิเคราะห์เพื่อให้ได้ทัศนะของคนในแต่ละมุม  ซึ่งถือว่าเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วย  
และน าข้อมูลที่ได้ตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลอ่ืนๆ   
 
๕.  ผลการวิจัย 
 ๕.๑  การวิเคราะห์ศักยภาพและปัญหาของชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตาลโตนด 
 จากการสัมภาษณ์เชิงลึก  พูดคุย  สนทนากลุ่ม  และการสังเกต  ร่วมกันระหว่างผู้วิจัย  
นักวิชาการ  และชุมชนชาวเกยไชย  ผู้วิจัยได้ใช้กระบวนการกลุ่มโดยใช้เทคนิค  SWOT,  AIC  
ผสมผสานกับเทคนิค  PRA  เพ่ือให้เกิดแนวคิดร่วมกันในการวิเคราะห์ปัญหาของชุมชนและความ
ต้องการชุมชน สัมภาษณ์ผู้น าชุมชน  พบว่า  ชุมชนมีต าบลเกยไชย  อ าเภอชุมแสง  จังหวัด
นครสวรรค์  มีพ้ืนที่ติดกับแม่น้ าน่านและแม่น้ ายม  มีป่าตาลเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของชุมชน   
ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับตาล  สร้างรายได้ให้กับครอบครัวมานานนับหลายสิบปี  
ต้นตาลจึงไม่ได้เป็นเพียงเป็นสัญลักษณ์ของต าบลเกยไชย  อ าเภอชุมแสง  จังหวัดนครสวรรค์เท่านั้น  
แต่ต้นตาลคือวิถีชีวิตเป็นเสมือนลมหายใจของครอบครัวเกษตรกรที่ท าไร่ท านา  ที่ได้อาศัยตาลโตนด
เพ่ือยังชีพ  ส าหรับปัญหา  พบว่า  ชาวบ้านขาดการพัฒนาความสามารถในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่
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หลากหลายและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ  อีกทั้งขาดการสืบทอดภูมิปัญญาการประกอบอาชีพ
ตาลโตนด 
 ๕.๒  การพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากตาลโตนดบนพ้ืนฐาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น   
 การพัฒนาศักยภาพของชุมชนโดยการน าภูมิปัญญาชาวบ้านดั้งเดิมมาจัดการกับ
ทรัพยากรในท้องถิ่น  ซึ่งเป็นองค์ความรู้ความสามารถของชาวบ้านที่สั่งสมสืบทอดกันมาผสมผสาน
กับองค์ความรู้ใหม่ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส าคัญ  เช่น  การฝึกอบรม  การศึกษาดูงาน  การ
ทดลองปฏิบัติจริง เป็นการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันของคนและชุมชน 
 
๖.  อภิปรายผล 
 ๑)  จากการศึกษาศักยภาพของชุมชน  พบว่า  ตาลมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับชีวิต
ความเป็นอยู่ของชาวชุนแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาของชาวบ้านที่สะสมกันมาเป็นเวลาช้านาน  ภูมิ
ปัญญานี้ได้ผ่านกลั่นกรองและสะสมมาแต่อดีตจนได้ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์กับความต้องการทั้งใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและเพ่ือประโยชน์ทางการค้า  อย่างไรก็ตาม  ลักษณะการถ่ายทอดการผลิตตาลใน
อดีตเป็นการเรียนรู้ที่จ ากัดในวงของท้องถิ่น  ในลักษณะการเรียนรู้อย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยอาศัย
การฝึกปฏิบัติเป็นหลักสืบทอดต่อๆ กันมาจากบรรพบุรุษจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง  สร้าง
ชื่อเสียงให้แก่ชุมชนเป็นที่ยอมรับในปัจจุบัน  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสามารถ  จันทร์สูรย์๒  ที่
กล่าวว่า  ภูมิปัญญาชาวบ้านมีความส าคัญ  เพราะท าให้ชาวบ้านด ารงชีพอยู่ได้  พ่ึงพาตนเองได้
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมด้วยความคิดสติปัญญาของตนสั่งสมความรู้ประสบการณ์  จากคนรุ่น
หนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง  ด้วยวิธีการถ่ายทอดการเรียนรู้สืบต่อกันมา  จากบรรพบุรุษในอดีตถึง
ลูกหลานในปัจจุบัน ส่วนความต้องการของชุมชนในด้านอาชีพผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด  คือ  
ต้องการพัฒนาความสามารถในการประกอบอาชีพ  ต้องการให้ผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่ท าเกี่ยวกับ
ตาลโตนดได้มาตรฐาน  มีความหลากหลายและมีเอกลักษณ์  ต้องการให้มีการอนุรักษ์ป่าตาลและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการประกอบอาชีพผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด  สอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐชัย  
อินทรรักษ์๓  เรื่อง  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  กรณีศึกษา  องค์การบริหารส่วนต าบลบางระก า  
อ าเภอบางระก า  จังหวัดพิษณุโลก  ที่พบว่า  กลุ่มอาชีพยังขาดการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  
ขาดการพัฒนาความสามารถในการประกอบอาชีพ  และผลิตภัณฑ์ยังขาดความสอดคล้องกับ

                                                 
๒ สามารถ  จันทร์สูรย์,  ภูมิปัญญา  ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการพัฒนาชนบท,  (กรุงเทพมหานคร:  อัม

รินทร์พริ้นติ้งกรุ๊ฟ.  ๒๕๓๖),  หน้า  ๓๘.   
๓ ณัฐชัย  อินทรรักษ์,  “การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษา  องค์การบริหารส่วนต าบลบางระก า  

อ าเภอบางระก า  จังหวัดพิษณุโลก,  รายงานการค้นคว้าอิสระรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ,  (บัณฑิต
วิทยาลัย:  มหาวิทยาลัยขอนแก่น,  ๒๕๕๒). 
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เอกลักษณ์ของท้องถิ่น  และสอดคล้องกับงานวิจัยของศิริพร  พันธุลี  และคณะ๔  เรื่อง  พัฒนาการ
บริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็งโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
ห้วยหม้าย  อ าเภอสอง  จังหวัดแพร่พบว่า  ปัญหาและอุปสรรคของชุมชนคือ  ประชาชนและ
เยาวชนขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์ป่าไม้  วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนห้วยหม้าย  
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  กรรณิการ์  ฤทธิ์ขุน  และคณะ๕  เรื่องการพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม
ธุรกิจชุมชนในอ าเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก  ที่พบว่า  ผลิตภัณฑ์ที่จัดท ายังไม่เป็นที่เด่นชัดหรือมี
จุดเด่นพอที่จะท าเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ได้ 
 ๒)  การพัฒนาศักยภาพของชุมชนด้านอาชีพผลิตภัณฑ์จากตาล  พบว่า  สินค้าที่ผลิต
ออกมาส่วนใหญ่เป็นสินค้าเจ้าของคนเดียว  แต่น าเสนอในลักษณะของการรวมกลุ่ม  สินค้าที่ผลิตได้
จากยังไม่มีคุณภาพพอที่จะออกสู่ตลาดได้อย่างกว้างขวางเป็นเพียงการผลิตเพ่ือขายในชุมชนเท่านั้น  
จากการพัฒนาศักยภาพของชุมชนด้านอาชีพผลิตภัณฑ์จากตาล  พบว่า  (๑)  ชาวบ้านมีการ
รวมกลุ่มของชุมชนในการสร้างอุดมการณ์และวิสัยทัศน์ร่วมกันและมีความคิดเห็นพ้องต้องกันว่า  
ต้องการรวมกลุ่มกันเพ่ือการผลิตแบบครบวงจรเพ่ือพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนบนพ้ืน
ฐานเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการประกอบอาชีพเกี่ยวกับตาลนั้น  ส่วนใหญ่จะต่างคนต่างท าและสินค้า
ไม่มีความหลากหลาย  การด าเนินการค้าขายแบบดั้งเดิมไม่มีรูปแบบการขายที่จะช่วยส่งเสริมการ
ขายสินค้า  รวมถึงลูกค้าที่มาซื้อสินค้าก็เนื่องจากต้องการเป็นเพียงของฝากและเดินทางผ่านจึงแวะ
ซื้อโดยที่ไม่มีมีความตั้งใจในการที่จะเดินทางมาหรือมีความต้องการที่จะได้สินค้าเกี่ยวกับตาลจาก
ต าบลเกยไชยจริงๆ ซึ่งเมื่อมีการรวมกลุ่มแล้วสมาชิกในกลุ่มได้ร่วมกันพิจารณาถึงต้นทุนการผลิตทุก
ขั้นตอน  และได้ร่วมกันเสนอราคาขายปลีกและขายส่งโดยทางหน่วยงานราชการคือ  องค์การ
บริหารส่วนต าบลเกยไชยร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้ให้การสนับสนุนในการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ตราสัญลักษณ์ส าหรับสินค้าตาลโตนดต าบลเกยไชยให้กับทางร้านค้าอีกด้วย  (๒)  ชุมชน
มีความต้องการในการสืบทอดภูมิปัญญาและอาชีพเกี่ยวกับตาล  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสามารถที่
แก้ปัญหาเรื่องไม่มีการสืบทอดภูมิปัญญาและอาชีพเกี่ยวกับตาล  โดยแต่เดิมยังไม่มีรูปแบบการสืบ
ทอดที่ได้ชัดเจนซึ่งจะเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มของครัวเรือนเดียวกัน  ท าให้ภูมิปัญญาที่ดีที่สามารถเป็น
ประโยชน์โดยรวมของชุมชนไม่ได้รับการเผยแพร่และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับตาล  รวมถึงท า
ให้ขาดความสนใจจากเยาวชนหรือลูกหลานที่จะด าเนินการประกอบอาชีพต่อจากบรรพบุรุษ  ส่วน
หนึ่งเกิดจากไม่มีการส่งเสริมความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับผลิตตาลหรือแหล่งค้นคว้าที่น่าสนใจที่จะให้
เยาวชนหรือลูกหลานสนใจในการสืบทอดอาชีพต่อจากบรรพบุรุษ  (๓)  ชุมชนไม่ต้องการโค่นต้น
ตาลเพ่ือประกอบอาชีพอ่ืนหรือการขายที่เพ่ือน าเงินไปเป็นทุนการประกอบอาชีพอ่ืนท าให้ทุนชุมชน
                                                 

๔ ศิริพร  พันธุลี  และคณะ,  “พัฒนาการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนห้วยหม้าย  อ าเภอสอง  จังหวัดแพร่ ”,  รายงานวิจัย,  
(มหาวิทยาลัยแม่โจ้,  ๒๕๕๔). 

๕ กรรณิการ์  ฤทธิ์ขุน  และคณะ,  “การพัฒนาศักยภาพของกลุ่มธุรกิจชุมชนในอ าเภอเมืองตาก  
จังหวัดตาก”,  รายงานวิจัย,  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก,  ๒๕๕๑).  
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ลดลง  และต้องการปลูกทดแทน  แสดงให้เห็นว่าชุมชนยังคงจะมีทรัพยากรด้านตาลต่อไป  (๔) การ
สืบสานภูมิปัญญาและประเพณีวัฒนธรรมเกี่ยวกับตาล  ซึ่งแก้ไขเรื่องประเพณีเกี่ยวกับตาลมี
แนวโน้มสูญหาย และบทบาทของตาลก็ลดน้อยลง ขาดการเชื่อมโยงด้านจิตวิญญาณในชุมชนด้วย   
โดยชาวบ้านมีความคิดเห็นว่าตาลยังคงเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของชุมชนโดยมีความพึงพอใจใน
เรื่องมีการสืบสานภูมิปัญญา และประเพณีวัฒนธรรมเกี่ยวกับตาล  ดังนั้น  จุดเริ่มต้นของการพัฒนา
ศักยภาพของชุมชนควรผ่านแกนน าชุมชนแล้วจึงขยายผลสู่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง  โดยมี
กิจกรรมต่างๆ  เช่น  การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  การผลิตและแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากตาล  และการศึกษาดูงาน  ซึ่งส่งผลให้ประชาชนในชุมชนมีความมั่นใจในการ
ประกอบอาชีพ และมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน  สอดคล้องกับงานวิจัยของ  บุษราคัม  ปัญญามี  
และคณะ๖  เรื่องการพัฒนาศักยภาพผู้น าเพ่ือสร้างกระบวนทรรศน์ใหม่ในการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่
โครงการพระราชด าริหมู่บ้านสหกรณ์สันก าแพง  กิ่งอ าเภอแม่ออน  จังหวัดเชียงใหม่ ที่พบว่า  
กระบวนการพัฒนาศักยภาพของชุมชนต้องให้โอกาสประชาชนได้แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้  พูดคุย  
แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นจริง  ซึ่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เป็นบรรยากาศที่เป็นกันเอง  อิสระ  เปิดใจ
ร่วมกัน  และยอมรับ ศรัทธาท าให้การแลกเปลี่ยนเป็นทัศนะเชิงบวกที่สร้างสรรค์  ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของชัยยันต์  กองอรรถ๗  เรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาเอกลักษณ์ชุมชนตาลโตนดอย่างมีส่วน
ร่วมของต าบลเกยไชยอ าเภอชุมแสง  จังหวัดนครสวรรค์   ที่พบว่า  ยุทธศาสตร์ที่ ๑  สร้าง
เอกลักษณ์ด้านภูมิทัศน์ของชุมชนเป็นการจัดภูมิทัศน์ของชุมชนที่ใช้ตาลโตนดเป็นส่วนส าคัญในการ
แสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมเด่นชัดและจดจ าง่าย ได้แก่ การจัดร้ านค้าขายผลิตภัณฑ์ชุมชน โดย
สามารถแสดงจุดต าแหน่งเอกลักษณ์ด้านการจัดภูมิทัศน์ของต าบลเกยไชย ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้าง
มาตรฐานสุขอนามัยและผลิตภัณฑ์เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือในผลิตภัณฑ์น้ าตาลโตนดและ
ค านึงถึงสุขลักษณะในการผลิตทุกขั้นตอน  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ จัดองค์การด าเนินธุรกิจอย่างครบวงจร
โดยการน าระบบการรวมกลุ่มและการผลิตแบบครบวงจรมาใช้กับชุมชนปลูกตาลโตนดต าบลเกยไชย  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ จัดประเพณีเก่ียวกับตาลโตนดประจ าปีโดยน าวิธีการจัดงานหรือกิจกรรมในรูปของ
คณะกรรมการโดยผู้ด าเนินการหลักคือชาวบ้านซึ่งไม่ใช่หน่วยงานราชการ 
 
๗.  กิตติกรรมประกาศ 

ความส าเร็จในการวิจัยนี้  ได้จากความร่วมมือของชาวบ้านและได้รับทุนสนับสนุนจาก
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  (วช.)  ขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้ 
                                                 

๖ บุษราคัม  ปัญญามี,  “การพัฒนาศักยภาพผู้น าเพื่อสร้างกระบวนทรรศน์ใหม่ในการพัฒนาชุมชนพื้นที่
โครงการพระราชด าริหมู่บ้านสหกรณ์สันก าแพง  กิ่งอ าเภอแม่ออน  จังหวัดเชียงใหม่”,  รายงานวิจัย,  (ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย,  ๒๕๕๑). 

๗ ชัยยันต์  กองอรรถ,  “ยุทธศาสตร์การพัฒนาเอกลักษณ์ชุมชนตาลโตนดอย่างมีส่วนร่วมของต าบลเกย
ไชย  อ าเภอชุมแสง  จังหวัดนครสวรรค์”,  วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต,  (บัณฑิตวิทยาลัย:  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์,  ๒๕๕๕). 
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๘.  ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 ๑. ควรให้ความส าคัญและการสนับสนุนในเรื่องการประกอบอาชีพท้องถิ่นบนพ้ืนฐานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมชุมชนอย่างจริงจังและเด่นชัด เช่น การให้การสนับสนุนด้านการ
ประชาสัมพันธ์  การจัดท ากลยุทธ์ด้านการตลาด  เป็นต้น 
 ๒. ควรมีการรักษาระบบนิเวศป่าตาลเพ่ือจะได้มตี้นตาลขึ้นตลอด  และยังสามารถพัฒนา
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมในเขตพ้ืนที่ชุมชนเกยไชยได้ 
 ๓. หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องควรร่วมกับคนในชุมชนในการส่งเสริม  
สนับสนุน  และประสานงานในด้านการฝึกอบรมวิชาชีพด้านความรู้เกี่ยวกับอาชีพผลิตภัณฑ์ตาล
อย่างต่อเนื่อง 
 ข้อเสนอแนะส าหรับชุมชน 
 ๑.  ให้ความร่วมมือในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการประเพณีท้องถิ่นกินตาลบ้านเกยไชย  
ต าบลเกยไชย  อ าเภอชุมแสง  จังหวัดนครสวรรค์ให้มากขึ้น 
 ๒.  ให้ความร่วมมือในการสอดส่องดูแลด้านระบบนิเวศของป่าตาล  เพ่ือให้มีต้นตาลขึ้น
ตลอดทั้งปี 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 ๑.  ควรศึกษาเรื่องผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
คุณภาพชีวิต 
 ๒.  ควรศึกษาเรื่ององค์ความรู้ของชุมชนด้านการประกอบอาชีพท้องถิ่น 
 ๓.  ควรศึกษาเรื่องการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบน
พ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 

บรรณานุกรม 
 

๑.  ภาษาไทย 
(๑)   หนังสือ 

สามารถ  จันทร์สูรย์.  ภูมิปัญญาชาวบ้าน  ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการพัฒนาชนบท.  มูลนิธิภูมิ 
ปัญญาและมูลนิธิหมู่บ้าน.  กรุงเทพมหานคร:  อัมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊ฟ,  ๒๕๓๖. 
(๒) วิทยานิพนธ์/รายงานการวิจัย: 

กรรณิการ์  ฤทธิ์ขุน  และคณะ.  “การพัฒนาศักยภาพของกลุ่มธุรกิจชุมชนในอ าเภอเมืองตาก  
จังหวัดตาก”.  รายงานการวิจัย.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก,  ๒๕๕๑.   
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อ า เภอบางระก า  จั งหวัดพิษณุ โลก” .   รายงานการศึกษาอิสระ  ปริญญารัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต.  วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น.  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,  
๒๕๕๒.   

บุษราคัม  ปัญญามี  และคณะ.  “การพัฒนาศักยภาพผู้น าเพ่ือสร้างกระบวนทรรศน์ใหม่ในการ
พัฒนาชุมชนพ้ืนที่โครงการพระราชด าริหมู่บ้านสหกรณ์สันก าแพง  กิ่งอ าเภอแม่ออน  
จังหวัดเชียงใหม่”.  รายงานการวิจัย.  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,  ๒๕๕๑.   

ศิริพร  พันธุลี  และคณะ.  “พัฒนาการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็ง 
โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนห้วยหม้าย  อ าเภอสอง  จังหวัดแพร่”.  รายงาน 
การวิจัย.  มหาวิทยาลัยแม่โจ้,  ๒๕๕๔.   
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อ าเภอชุมแสง  จังหวัดนครสวรรค์",  รายงานวิจัย.  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ , 
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การบริหารจัดการองค์กรเพื่อการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้บนฐานแห่งพุทธิปัญญา 
Organization Management for Learning Organization In The 

Cognitive Constructivism Based 
 

พระมหาก าพล  คุณงฺกโร 
บุษกร วัฒนบุตร 

 

บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ ๑) เพ่ือศึกษาองค์ประกอบและกระบวนการบริหาร
จัดการองค์กรองค์แห่งการเรียนรู้ตามหลักพระพุทธศาสนา ๒)  เพ่ือศึกษาปัจจยาการในการสร้าง
องค์กรองค์แห่งการเรียนรู้ตามหลักพระพุทธศาสนา ๓)เพ่ือเสนอแนวการบริหารจัดการองค์กรเพ่ือ
การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้บนฐานแห่งพุทธิปัญญา  โดยด าเนินการการวิจัยเชิงคุณภาพ  มุ่ง
ศึกษาลักษณะการบริหารจัดการองค์กร องค์กรแห่งการเรียนรู้และ พุทธิปัญญา จากกลุ่มประชากร
ตัวอย่างที่เป็นกลุ่มประชากรผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 ผลการวิจัยพบว่า             
 ๑.องค์ประกอบและกระบวนการบริหารจัดการองค์กรองค์แห่งการเรียนรู้ตามหลัก
พระพุทธศาสนาองค์ประกอบของการบริหารจัดการการเรียนรู้เพ่ือแสวงหาความรู้ ต้องผ่านขั้นตอน 
การบ่งชี้ความรู้, การสร้างและแสวงหาความรู้, การจัดความรู้ให้เป็นระบบ, การประมวลและ
กลั่นกรองความรู้, การเข้าถึงความรู้ และการเรียนรู้ ด้วยการอาศัยกระบวนการ Learning by 
Doing 
 ๒. ปัจจยาการในการสร้างองค์กรองค์แห่งการเรียนรู้ตามหลักพระพุทธศาสนา การสร้าง
องค์กรแห่งการเรียนรู้ตามหลักพระพุทธศาสนาจะต้องอาศัยปัจจยาการจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้  
๒.๑) ปัจจัยด้านคน บุคคลแต่ละบุคคลจ าเป็นต้องพัฒนาตนเองโดยอาศัยปัจจยาการ คือการสร้าง
ฝึกฝนตนเอง  ๒.๒) ปัจจัยด้านตน (Teamwork) ในการท างานร่วมกันในองค์กร มีความจ าเป็น
อย่างยิ่งในการท่ีจะรวบรวมองค์ความรู้ (Know how) ด้วยการ Share vision และ ๒.๓) ปัจจัยด้าน
งาน (Organization) การปฏิบัติงานในองค์กร การพัฒนาองค์กรจะต้องสร้างการตั้ งเป้าหมายของ
องค์กร รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือปรับปรุงหรือธ ารงรักษาวิธีการปฏิบัติการที่ดี โดย
ต้องมีการขยายผลที่ดี ก่อให้เกิดการปฏิบัติตาม Best Practice สู่แหล่งหรือพ้ืนที่ข้างเคียงอันเป็น
การพัฒนากันอย่างต่อเนื่อง 

๓. แนวการบริหารจัดการองค์กรเพ่ือการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้บนฐานแห่งพุทธิ
ปัญญา เป็นกระบวนการต่างๆ ที่จะกล่ันกรองให้ได้มาซึ่งความรู้ เพ่ือน ามารองรับกับการด ารงชีวิต
                                                 

ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ของมนุษย์บนโลกปัจจุบันในการที่จะให้เข้าใจตนเองว่าธาตุแท้ของมนุษย์นั้นประกอบด้วยร่างกาย
และจิตวิญญาณ (Mind of Soul) ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมต่างๆ และมีสมองในการเรียนรู้ สามารถ
บังคับปัญญาจิตของตนด้วยสติปัญญาตามความรู้สึก จึงเป็นวิธีทาง การด ารงชีวิตตามความคิดที่
ตนเองค้นพบและรับรู้จนตกผลึกเป็นแก่นความรู้ที่แท้จริงในการที่จะเข้าใจตนเองและสังคมจน
สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 
ค าส าคัญ: การบริหารจัดการองค์กร, องค์กรแห่งการเรียนรู้, พุทธิปัญญา 
 

 ABSTRACT 
 The objectives of this study were 1) To study the components and process 
for organization management for learning organization in the cognitive based on 
constructivism  2) To study the factors for create learning organization based on the 
cognitive constructivism  and 3 ) To propose the trend for organization 
management for learning organization based on the cognitive constructivism.  

The methodology of this research was Qualitative Research that aimed at 
Organization  Management, Learning Organization and Cognitive constructivism 
issues, collected data from 24 key iinformants from managements, staffs, 
stakeholders  with In-depth Interviewing 
 The research findings as followings:              
    1. The components and process for organization management for learning 
organization in the cognitive constructivism based had a steps as : knowledge 
indicating , knowledge finding, knowledge system making, knowledge analyzing and 
knowledge synthesizing by Learning by Doing process. 
 2. The factors for creating learning organization in the cognitive 
constructivism based as followings :1. Individual factor by improve his self 2. 
Teamwork factor by team building that important for create Know how by Share 
vision and 3) Organization factor by set the organization target,  performance 
evaluation and maintain the best practice which will be disseminate to around 
areas as continually.  

   3. The purpose of the trend for organization management for learning 
organization based on the cognitive constructivism as procedure for synthesizing  
the knowledge for the art of living with others that will be developed body and 
Mind of Soul that would be driven the way to catch Sila, Smathi and Panya that 
helped the individual appreciated the core of themselves and lived in the society 
with calmness.  
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Keywords: Organization Management, Learning Organization,  
                Cognitive Constructivism  
๑. บทน า 
 องค์กรแห่งการเรียนรู้มีความจ าเป็นต่อการบริหารจัดการองค์กรอันเนื่องมาจากความท้า
ทายและความกดดัน ไม่ว่าจะเป็นการเปล่ียนแปลงของธรรมชาติในการท างาน ความท้าทายในการ
แข่งขันของสภาพเศรษฐกิจเช่นปัจจุบัน การเพ่ิมขึ้นของการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและ
ไม่สามารถคาดการณ์ได้ รวมทั้งการมีการก าหนดนโยบาย กฎหมาย   รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวกับ
องค์กรแห่งการเรียนรู้ เช่น พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๓ การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มาตรา ๑๑ ใน
โลกที่ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ความรู้ อันหมายถึงสิ่งที่ เป็นสารสนเทศผน วกกับทักษะ
ประสบการณ์ของบุคลากร ความรู้จะเป็นตัวสร้างมูลค่าเพ่ิมขององค์การ ที่พร้อมจะถูกน าไปใช้
ประโยชน์ในองค์การ ในการบริหารความส าเร็จจ าเป็นต้องขยายผลจากการท าให้วิสัยทัศน์มีความ
ชัดเจนขึ้น  ซึ่งจะเพ่ิมความกระตือรือร้นขององค์กรในการเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ และเพ่ิมพูน
สมรรถนะที่จะก่อเกิดความก้าวหน้าในการด าเนินกิจการไปสู่ เป้าหมายร่วมกันขององค์การ 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลขององค์การ ขึ้นกับความสามารถของบุคลากรในองค์การ ในการเรียนรู้ถึง
สถานการณ์ แนวคิด เทคนิคการด าเนินงาน นวัตกรรม และเทคโนโลยีต่าง ๆ และการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ ซึ่งกันและกัน ภายในองค์การ โดยพิจารณาจากองค์ประกอบ ๔ ส่วน๑ ได้แก่ LO 
(Learning Organization) องค์กรของการเรียนรู้ OL (Organizational Learning) กระบวนการ
เรียนรู้ในระดับองค์กร  OK (Organizational Knowledge) องค์ความรู้หรือความรู้ที่ส าคัญและ
จ าเป็นขององค์กร  และ KM (Knowledge Management) การจัดการความรู้ ซึ่งกระบวนการจาก 
LO องค์กรของการเรียนรู้ จะต้องมีกระบวนการเพ่ือน าไปสู่ OL คือ กระบวนการเรียนรู้ในระดับ
องค์กร จากกระบวนการเรียนรู้จะต้องอาศัยทฤษฎีเพ่ือน าไปสู่ OK หรือ ความรู้ที่ส าคัญและจ าเป็น
ขององค์กร ซึ่งจะต้องมีการระบุว่าสิ่งใดเป็นความรู้ขององค์กร องค์กรมีความรู้นั้นเช่นไร อย่างไร 
เพ่ือเข้าไปสู่เป้าหมายสูงสุดได้แก่การจัดการความรู้ ในองค์กร  ซึ่งในยุคปัจจุบันเป็นยุคที่
สภาพแวดล้อมมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งภายในและภายนอกองค์กร ความสามารถในการ
เรียนรู้กลายเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งขององค์กร และจากประเด็นดังกล่าวนี้องค์กรจะต้องปรับตัวเพ่ือ
สร้างระดับการเรียนรู้จากระดับการเรียนรู้เทียบกับระดับการเปลี่ยนแปลงภายในและภายนอก
องค์กรให้เป็นองค์กรที่มีระดับการเรียนรู้เท่ากับการเปลี่ยนแปลงภายนอก มีความสามารถในการ
ปรับตัวเพ่ือให้อยู่รอด และพร้อมเรียนรู้ที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพ่ือก้าวสู่การเป็นผู้ก าหนดทิศทาง
ของการพัฒนา สร้างหัวใจของการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้อยู่ที่การเสริมสร้างวินัย ๕ ประการให้

                                                 
๑ Peter M. Senge . The Fifth Discipline Fieldbook :  Strategies and Tools for Building 

a Learning Organization.  New York : Doubleday, 1994. p.58. 
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เกิดขึ้น ได้แก่ การพัฒนาเป็นบุคลากรชั้นเลิศ (Personal mastery) การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
(Building shared vision) การมีแบบแผนความคิดร่วม (Mental models) การเรียนรู้เป็นทีม 
(Team learning) ตลอดจนการคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic thinking) โดยสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ สร้างกระบวนการและการด าเนินการการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรม 
และการสร้างพฤติกรรมของผู้น าที่กระตุ้นการเรียนรู้ ซ่ึงสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ได้แก่การ
สร้างภายในองค์กรมีบรรยากาศของความปลอดภัยทางจิตวิทยา มีชื่นชมยอมรับในความแตกต่าง 
การเปิดกว้างต่อทัศนะใหม่ๆ และการมีเวลาในการคิดเชิงสะท้อน ขณะที่กระบวนการและการ
ด าเนินการการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรม ได้แก่การที่องค์กรต้องส่งเสริมให้มีการทดลอง ส่งเสริมให้มีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบเพ่ือติดตามความก้าวหน้า และแนวโน้มต่างๆ รวมถึงการมีการ
วิเคราะห์โดยจัดให้มีการสนทนา อภิปราย และตีความเพ่ือศึกษา เข้าใจ และระบุปัญหา สู่ การหา
แนวทางการแก้ไขปัญหา นอกจากนี้องค์กรควรจัดให้มีการศึกษาและฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะ
ความรู้เพื่อให้มีความรู้ความสามารถที่เพียงพอ พร้อมกับการจัดให้มีการถ่ายโอนข้อมูล องค์ประกอบ
ข้อสุดท้ายของการสร้างองค์กรแห่งเรียนรู้ ได้แก่พฤติกรรมของผู้น าที่กระตุ้นการเรียนรู้ โดยผู้น า
องค์กรจะต้องใจกว้าง ยอมรับฟังข้อคิดเห็นของผู้อ่ืน เป็นนักตั้งค าถามและนักฟังที่ดี กระตุ้นให้เกิด
การแสดงมุมมองที่หลากหลาย สามารถบริหารเวลา และทรัพยากรเพ่ือค้นหาปัญหา ข้อท้าทาย 
และทางออกของปัญหา เพ่ือจุดมุ่งหมายให้องค์กรที่เรียนรู้ได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แล้วใช้
ความรู้เพ่ือการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีการถ่ายทอดความรู้อย่างทั่วถึง เรียนรู้ความผิดพลาด
ของตนและคนอื่นอย่างมีประสิทธิภาพ๒ โดยวิธีการที่ใช้กับองค์กรหนึ่งอาจจะไม่ได้ผลดีกับอีกองค์กร
หนึ่ง เพ่ือให้การจัดการความรู้ประสบผลส าเร็จ องค์กรนั้นๆ ควรเริ่มทดลองปฏิบัติจริงและ
ปรับเปลี่ยนวิธีการจนกว่าจะได้แนวทางท่ีเหมาะสมและได้ผลดีที่สุด 

ดังนั้น องค์กรจึงต้องสร้างตัวเร่งในขับเคลื่อนให้สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองค์การให้
เจริญก้าวหน้าต่อไปได้อย่างยั่งยืนและมีภูมิคุ้มกัน ซึ่งต้องตระหนักถึงความ ส าคัญและความจ าเป็น
ของการเรียนรู้ ระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์การ  ซึ่งปัจจุบันโลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคคลื่นลูกที่
สาม หรือสังคมฐานความรู้ (Knowledge Based Society) ซึ่งอ านาจจะอยู่ที่ข้อมูลข่าวสาร โดยยุค
คลื่นลูกที่หนึ่ง  มีการปฏิวัติเกษตรกรรม อ านาจจะอยู่ที่ก าลังของผู้ปกครอง การผลิตเป็นการผลิต
แบบดั้งเดิม ใช้แรงงานคนเป็นหลัก ยังไม่มีการใช้เครื่องจักรมากนัก ส าหรับยุคคลื่นลูกที่สอง การ
ก้าวผ่านของสังคมแต่ละยุค เป็นไปตามวิถีของมัน ตัวขับเคลื่อนส าคัญของสังคมยุคฐานความรู้ไปสู่
สังคมอุดมปัญญาคือเครื่องมือส าคัญทางการบริหารตัวหนึ่ งก็คือการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management : KM) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการบริหารภูมิปัญญา โดยลักษณะของยุคสังคม
เศรษฐกิจฐานความรู้ จะให้ความส าคัญกับมิติการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ที่
เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมควบคู่กับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เกิดกระแสประชาธิปไตย

                                                 
๒ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.), สาระส าคัญเกี่ยวกับ การพัฒนาระบบ

ราชการไทย, ๒๕๔๗. หน้า ๕๒. (เอกสารอัดส าเนา) 



209วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

แบบมีส่วนร่วมในการปกป้องพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ ประชาชนสามารถเลือก
และตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ ส าหรับประเทศไทยได้เกิดองค์กรอิสระต่างๆ มากมายที่เป็น
เครื่องมือในการจรรโลงหลักนิติธรรม คุณธรรม จริยธรรมในสังคม เช่น ศาลรัฐ ธรรมนูญ ศาลปก
ตรอง เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันได้มีบทบาทส าคัญในการรักษาความสมดุลของกลุ่มประชาชนในสังคมมาก
ขึ้น 
 จุดเด่นของยุคสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ที่ส าคัญคือเป็นยุคเศรษฐกิจ สังคม การเมืองไร้
พรมแดนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ (Globalization) ข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์
ความรู้ในรูปแบบต่างๆ ได้แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว เกิดการเชื่อมยงเครือข่ายอย่างเป็นระบบมาก
ยิ่งขึ้นในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) การจัดเก็บภาษี
เงินได้อิเล็กทรอนิกส์ (E-Revenue) การค้าอิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) เป็นต้น ท าให้การใช้
คอมพิวเตอร์ทวีบทบาทความส าคัญยิ่งขึ้น มีการพัฒนา Hardware และ Software ในรูปแบบและ
โปรแกรมนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างไม่หยุดนิ่ง คือ มองว่าเป็นทรัพยากรหรือปัจจัยการผลิต จึงต้องมีการ
ฝึกอบรม เพ่ิมความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ แก่คนในองค์กร เพ่ือให้สามารถเพ่ิมผลผลิตมากที่สุด 
(Productivity) ต้นทุนต่ าสุด (Economizing) น าไปสู่การได้ก าไรสูงสุด (Maximize Profit) องค์กร
มีประสิทธิภาพสูงสุด (Efficiency) แต่ "การพัฒนาคน" เป็นการคิดแบบตะวันออกแบบองค์รวมหรือ
การพัฒนาทุกด้าน ทั้งทางด้านการศึกษา การฝึกอบรม การมีงานท า ค่าตอบแทน ชีวิตความเป้นอยู่
หรือคุณภาพชีวิตการสาธารณสุข อายุขัย ฯลฯ สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้จะต้องขับเคลื่อนด้วย
ระบบการศึกษาทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ โดย
เร่ิมต้ังแต่การปฏิสนธิอยู่ในครรภ์มารดา วัยเด็ก วัยท างาน วัยสูงอายุ จนถึ งสิ้นอายุขัย และระบบ
การศึกษาดังกล่าวจะเป็นการสร้างระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning)  
 ดังนั้น การศึกษาและพัฒนาคนในชาติจึงเป็นการวางรากฐานที่ส าคัญยิ่งของการพัฒนา
ประเทศ โดยการผลิตและพัฒนา "คน" ให้สามารถก้าวทันยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนั้น 
จ าเป็นต้องมีการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างจริงจังที่ทุกภาคส่วนจะต้องตระหนักและให้
ความส าคัญกับการพัฒนาคนให้ก้าวทันสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้  อีกทั้งการผลิตและพัฒนาคนให้
ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน จึงเป็นประเด็นเร่งด่วนหรือวาระแห่งชาติ โดยจะต้องสร้าง
และพัฒนาระบบเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตร ภาคีหุ้นส่วน ประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ฯลฯ เพ่ือจัดท าฐานข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ ปัญญา นวัตกรรม 
ส าหรับก าหนดแผน นโยบาย ยุทธศาสตร์ การผลิตและพัฒนาคนที่มีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ใน
การปฏิบัติ น าไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน  โดยผลิตและ
พัฒนาคนให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ มีความสามารถคิดเชิงบูรณาการแบบองค์รวม คิด
วิเคราะห์ คิดเป็นระบบ คิดเชิงยุทธศาสตร์ คิดนอกกรอบ ฯลฯ รวมทั้งต้องมีคุณธรรม จริยธรรม 
มนุษยธรรม มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆฯลฯ ซึ่งจะต้องผลิตและพัฒนาคนให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข  โดยน า
พระพุทธศาสนาที่มีหลักค าสอนส าหรับพัฒนาบุคคลให้บรรลุจุดมุ่งหมายสูงสุดแห่งชีวิตบนพ้ืนฐาน
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ของเหตุผลและความถูกต้อง  ในการฝึกฝนอบรมตน ด้วยการให้ละความชั่ว ประพฤติแต่ความดี 
และท าจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใส  โดยเริ่มต้นด้วยมีศรัทธา และพ้ืนฐานของปัญญา มีความเชื่อที่
ถูกต้องในหลักเหตุและผลโดยอาศัยปัญญาเข้าไปก ากับทุกขั้นตอนของการปฏิบัติ  ซึ่งการที่คนเราจะ
มีปัญญาได้นั้น ตนเองต้องหมั่นรู้จักคิด รู้จักอบรมปัญญาให้เกิดขึ้น ด้วยการฟังจากบุคคลอ่ืน จาก
การอ่านต ารา จากการคิดค้นด้วยตนเอง จากการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมทั่วไป จากประสบการณ์
ต่างๆ   โดยเมื่อคนเรามีปัญญาความรอบรู้แล้ว จะสามารถใช้เป็นเครื่องมือน าทางไปสู่ความส าเร็จ
ทั้งในด้านหน้าที่การงาน และการด าเนินชีวิตประจ าวัน และยังสามารถที่จะพัฒนาจิตใจตนเองให้
เข้าถึงการท าให้จิตหลุดพ้นจากการครอบง าของกิเลสและความทุกข์ทั้งปวงได้ 

จากการประมวลผลข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจท าการศึกษาในประเด็นของการบริหารจัดการ
องค์กรเพ่ือการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้บนฐานแห่งพุทธิปัญญา ทั้งนี้เพ่ือเป็นการเสริมสร้าง
แนวทางต้นแบบของการบริหารจัดการองค์กรที่มีคุณภาพโดยใช้พระพุทธศาสนาเป็นเครื่องมือที่
ส าคัญ โดยผู้วิจัยมีความเห็นว่าผลการวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ในการชี้ให้เห็นถึงแนวความคิดและ
วิธีการในการบริหารจัดการ และเป็นแนวทางให้นักบริหารสามารถใช้เป็นต้นแบบ (Role Model) 
ในการบริหารและพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร อันจะน าไปสู่การสร้างเป็น
นโยบายพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคงอย่างยั่งยืน โดยเน้นการศึกษาไปยังหลักการบริหารเพ่ือ
สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ ก่อให้เกิดสังคมไทยจะมีประสิทธิผลสูง เกิดมั่นคง เนื่องจากมี
การพัฒนาออกไปจากตนเอง ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ โลก สร้างศรัทธาที่มีแนวทางทางดี 
สร้างทุกคนเป็นสัพพัญญูสามารถเผชิญสิ่งต่าง ๆ รอบด้านได้ด้วยหลักการบริหารองค์กรภายใต้สังคม
ตื่นรู้ 
 
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

๒.๑ เพ่ือศึกษาองค์ประกอบและกระบวนการบริหารจัดการองค์กรองค์แห่งการเรียนรู้ตาม
หลักพระพุทธศาสนา 

 ๒.๒  เพ่ือศึกษาปัจจยาการในการสร้างองค์กรองค์แห่งการเรียนรู้ตามหลักพระพุทธศาสนา 
๒.๓ เพ่ือเสนอแนวการบริหารจัดการองค์กรเพ่ือการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้บนฐานแห่ง

พุทธิปัญญา 
 

๓. ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการองค์กรเพ่ือการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้บนฐาน
แห่งพุทธิปัญญา” มีการก าหนดขอบเขตไว้ดังนี้ 

๓.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา  
   มุ่งศึกษาลักษณะการบริหารจัดการองค์กร (Management)  องค์กรแห่งการเรียนรู้  

(Learning Organization) และ พุทธิปัญญา (Cognitive constructivism) 
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๓.๒ ขอบเขตด้านประชากร 
  ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้รวม ๒๔ รูป/

คน โดยท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ซึ่งผู้วิจัยจะท าการสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purpose Sampling)๓  
 
๔. วิธีด าเนินการวิจัย 

 การด าเนินงานวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการองค์กรเพ่ือการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้บน
ฐานแห่งพุทธิปัญญา” มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑) ศึกษาองค์ประกอบและกระบวนการบริหารจัดการ
องค์กรองค์แห่งการเรียนรู้ตามหลักพระพุทธศาสนา ๒)  เพ่ือศึกษาปัจจยาการในการสร้างองค์กร
องค์แห่งการเรียนรู้ตามหลักพระพุทธศาสนา ๓) เพ่ือเสนอแนวการบริหารจัดการองค์กรเพ่ือการ
สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้บนฐานแห่งพุทธิปัญญา ดังนั้นผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามล าดับขั้นตอน
ดังนี้ 

๔.๑ รูปแบบการวิจัย        
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการองค์กรเพ่ือการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้บนฐาน

แห่งพุทธิปัญญา ” เป็นการศึกษาโดยการใช้การวิจัยแบบคุณภาพ (Qualitative Research ) เพ่ือให้
ทราบถึงประเด็นของการศึกษาในรายละเอียดที่ส าคัญ และมีความครอบคลุมในเนื้อหาสาระส าคัญที่
ท า การศึกษาอย่างครบถ้วน จะท าให้ได้ทราบถึงข้อมูลเชิงลึก  ( In-Depth)  ที่มีรายละเอียดชัดเจน
สามารถน ามาวิเคราะห์ในเชิงตรรกะ (Analytic Induction) 

๔.๒ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured interview) มีลักษณะเป็นค าถาม
แบบปลายเปิด เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ (Key Informants) แห่งละ ๓ รูป/คน  
 ๔.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ ( Interview) ซึ่งเป็นแบบ
สัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้างชนิดปลายเปิด (Structure In-Depth Interview)  
 ๔.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ๑) จากหนังสือและเอกสารงานวิชาการต่างๆ ทั้งที่ เป็นหนังสือ และสื่อสิ่งพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ งานเขียนทางวิชาการ บทความทางวิชาการ 
ตลอดจนหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ  

                                                 
๓ผู้วิจัยท าการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purpose Sampling) จากผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรมนุษย์ทาง

พระพุทธศาสนา นักวิชาการ และผู้บริหารองค์กรเท่าน้ัน 
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 ๒) การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Information Interview)  
 
 ๔.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ๑) ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร ใช้วิธีการวิเคราะห์เอกสารเนื้อหา (Content 
Analysis) น าเสนอข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนา 
 
๕. ผลการวิจัย 
 ตอนที่ ๑ องค์ประกอบและกระบวนการบริหารจัดการองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามหลัก
พระพุทธศาสนา 
 จากผลการศึกษาองค์ประกอบและกระบวนการบริหารจัดการองค์กรองค์แห่งการเรียนรู้
ตามหลักพระพุทธศาสนา เป็นข้อมูลที่ผ่านกระบวนการเรียบเรียง ตีความ วิเคราะห์ และให้
ความหมายแล้ว ความรู้ (Knowledge) คือสิ่งที่ได้จากกระบวนการที่มนุษย์รับข้อมูลผ่าน
กระบวนการคิด เปรียบเทียบ เชื่อมโยง จนเกิดเป็นความเข้าใจและน าไปใช้ ส่วนความรู้ขั้นสูงสุดคือ 
ปัญญา (Wisdom) เป็นความรู้ที่สะสมหรือฝังอยู่ในตัวบุคคล การเลือกวิธีการบริหารจัดการความรู้ 
ได้อย่างเหมาะสม ควรรู้ว่าเราไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ได้โดยง่ายเสมอไป เนื่องจาก ความรู้มี ๒ 
ประเภท ที่มีลักษณะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง คือ ๑.  Tacit Knowledge เป็นความรู้ที่ได้จาก
ประสบการณ์ พรสวรรค์ หรือสัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในสิ่งต่างๆ เป็น
ความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นค าพูด หรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการ
ท างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางคนเรียกว่าเป็น  ความรู้แบบนามธรรมและ 
๒.  Explicit Knowledge เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้โดยผ่านวิธีการต่างๆ เช่น ลาย
ลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็น ความรู้แบบรูปธรรม   ถึงแม้ว่าจะมีมุมมอง
และแนวคิดท่ีหลากหลายจากผู้เชี่ยวชาญทั่วโลก แต่ ขั้นตอนการจัดการความรู้ นั้น สามารถสรุปได้
คือ 
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 ๑) การส ารวจความรู้ภายในองค์กร  
 ๒) การวางแผนความรู้เพ่ือการรวบรวมและจัดเก็บ  
 ๓) การพัฒนาความรู้  
 ๔) การถ่ายทอดความรู้ (Knowledge Transfer) หรือการแบ่งปันความรู้ (Knowledge 
Sharing)  
 และสิ่งที่ควรค านึงอย่างยิ่งก็คือ วิธีการที่ใช้กับองค์กรหนึ่งอาจจะไม่ได้ผลดีกับอีกองค์กร
หนึ่ง เพ่ือให้การจัดการความรู้ประสบผลส าเร็จ องค์กรนั้นๆ ควรเริ่มทดลองปฏิบัติจริงและ
ปรับเปลี่ยนวิธีการจนกว่าจะได้แนวทางท่ีเหมาะสมและได้ผลดีที่สุด๔  
 โดยกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เป็นกระบวนการที่จะช่วย
ให้เกิดพัฒนาการของความรู้ หรือการจัดการความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กร มีทั้งหมด ๗ ขั้นตอน 
คือ  
 ๑. การบ่งชี้ความรู้ เป็นการพิจารณาว่าองค์กรมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย
คืออะไร และเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย เราจ าเป็นต้องใช้อะไร ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง อยู่ใน
รูปแบบใด อยู่ที่ใคร  
 ๒. การสร้างและแสวงหาความรู้ เช่นการสร้างความรู้ใหม่ แสวงหาความรู้จากภายนอก 
รักษาความรู้เก่า ก าจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว  
 ๓. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ เป็นการวางโครงสร้างความรู้ เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการ
เก็บความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคต  
 ๔. การประมวลและกล่ันกรองความรู้ เช่น ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน ใช้
ภาษาเดียวกัน ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์  
 ๕. การเข้าถึงความรู้ เป็นการท าให้ผู้ใช้ความรู้เข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก 
เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
 ๖. การแบ่ งปันแลกเปลี่ ยนความรู้  ท า ได้หลายวิธีการ โดยก รณี เป็น Explicit 
Knowledge อาจจัดท าเป็นเอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเป็น Tacit 
Knowledge จัดท าเป็นระบบ ทีมข้ามสายงาน กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ ระบบพ่ีเลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น  
 ๗. การเรียนรู้ ควรท าให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่นเกิดระบบการเรียนรู้จาก
สร้างองค์ความรู้ การน าความรู้ในไปใช้ เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไป
อย่างต่อเนื่อง  

                                                 
๔ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.), สาระส าคัญเกี่ยวกับ การพัฒนาระบบ

ราชการไทย, ๒๕๔๗. (เอกสารอัดส าเนา) 
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 ตอนที่ ๒ ปัจจยาการในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามหลักพระพุทธศาสนา 
 จากผลการศึกษาการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามหลักพระพุทธศาสนาจะต้อง
อาศัยปัจจยาการจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้ ๑) ปัจจัยด้านคน บุคคลแต่ละบุคคลจ าเป็นต้องพัฒนาตนเอง
โดยอาศัยปัจจยาการ ได้แก่ การสร้างฝึกฝนตนเองด้วยความเรียบง่าย, ประหยัด, การสร้างจิตส านึก
จิตอาสา การใส่ใจกับการปฏิบัติงาน รวมถึงการหาความรู้ให้ตนเองด้วยวิธีการสุนทรียสนทนา 
(Dialogue) อันเป็นการสนทนาเพ่ือการคิดร่วมกันแบบการระดมความคิดค้นหาวิธีการและความรู้
ใหม่ๆในการท างาน รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในระดับบุคคลได้อีกด้วย ๒) ปัจจัยด้าน
ตน (Teamwork) ในการท างานร่วมกันในองค์กร มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการที่จะรวบรวมองค์
ความรู้ (Know how) ด้วยการ Share vision เป็นการสื่อสารวัตถุประสงค์ขององค์กรให้รับรู้กัน
อย่างทั่วถึงผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมรวมทั้งต้องมีการจัดท าแผนการสิบทอดต าแหน่ง 
(Succession Plan) เพ่ือให้องค์ความรู้อยู่คู่กับองค์กรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ๓) ปัจจัยด้านงาน 
(Organization) การปฏิบัติงานในองค์กร การพัฒนาองค์กรจะต้องสร้างการตั้งเป้าหมายขององค์กร 
รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือปรับปรุงหรือธ ารงรักษาวิธีการปฏิบัติการที่ดี โดยต้องมีการ
ขยายผลที่ดี ก่อให้เกิดการปฏิบัติตาม Best Practice สู่แหล่งหรือพ้ืนที่ข้างเคียงอันเป็นการพัฒนา
กันอย่างต่อเนื่องซึ่งสอดคล้องกับ เอ้ือมอร ชลวร๕ ได้ศึกษาเรื่อง การจัดการความรู้เชิงพุทธบูรณา
การ ผลการวิจัย พบว่า ในขณะที่เมื่อพิจารณาการจัดการความรู้ในพระพุทธศาสนานั้นจะเห็นว่ามี
การสืบทอดองค์ความรู้ผ่านกาลเวลาที่ยาวนานร่วม ๒,๖๐๐ ปี ซึ่งนับว่ายาวนานมากแสดงให้เห็นถึง
กระบวนการบริหารจัดการความรู้ในทางพระพุทธศาสนาเป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพสูงมาก
จึงสามารถรักษาองค์ความรู้ทั้งปริยัติแนวทางปฏิบัติ และปฏิเวธธรรมไว้ได้อย่างดี โดยผู้วิจัย เห็นว่า
หลักธรรมที่โดดเด่นในพระพุทธศาสนาที่ท าให้เกิดกระบวนการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาได้
ยาวนานมีอยู่ ๔ หมวด คือ (๑) การใช้หลักไตรสิกขา ในการจัดการสังคมให้เข้าใจซึ่งกันและกัน  
(๒) การสร้างกระบวนการเรียนรู้จากภายในด้วยหลักสาราณียธรรม (๓) กระบวนการจัดการสังคีติ
ร้อยกรองพระธรรมและพระวินัยให้เป็นหมวดหมู่  ง่ายต่อการจดจ าและน าไปปฏิบัติและ  
(๔) กระบวนการสร้างสังคมแห่งสงฆ์ อันได้แก่การมีพระวินัย และระเบียบวิธีปฏิบัติว่าด้วยการ
รวมตัวเป็นหมู่สงฆ์ จากองค์ความรู้ในด้านการจัดการความรู้ และองค์ความรู้ในพระพุทธศาสนาที่
ผ่านมาผู้วิจัยได้น าพุทธธรรม ทั้ง ๔ หมวดเข้ามาประยุกต์สร้างรูปแบบจัดการความรู้เชิงพุทธบูรณา
การผู้วิจัยเริ่มจากการประยุกต์โมเดลเกลียวความรู้ของอิคุจิโร่ โนนากะ (Ikujiro Nonaka) ที่เรียกว่า 
เซกิ (SECI) มาเป็นแนวคิดหลักของการปฏิบัติ  ซึ่งมีองค์ประกอบ ๔ แบบ ด้วนกันคือ (๑) การขัด
เกลาทางสังคม (socialization) (๒) การสกัดความรู้ออกจากตัวคน (Externalization) (๓) การ
ผสมผสานความรู้ (Combination) (๔) การผนึกความรู้ในตน (Internalization) เป็นพลวัติ ที่มีการ
หมุนในลักษณะที่เป็นเกลียว (spiral) เป็นการสร้างความรู้ใหม่ที่ไม่รู้จบ แล้วน าหลักธรรม ๔ หมวด

                                                 
๕เอื้อมอร ชลวร, “การจัดการความรู้เชิงพุทธบูรณาการ”, ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (สาขาบริหาร

การศึกษา), (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 
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ข้างตันมาเสริมแรงผลักดันให้เกิดพลังในการขับเคลื่อน ซึ่งได้เสนอเป็นแบบจ าลองใหม่ หลังจากนั้น
ได้น าแบบจ าลองดังกล่าวมาท าการตรวจสอบองค์ความรู้ด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ด้วยกระบวนการสนทนา
กลุ่ม (Focus Group) สรุปผลว่าได้แบบจ าลองการจัดการความรู้เชิงพุทธบูรณาการที่พร้อมน าไปใช้
งานได้ในองค์กรทั่วไป ในท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ต้องเผชิญไม่ว่าจะเป็นบุคคล 
หรือองค์กร การเปลี่ยน แปลงที่เกิดขึ้นมันรวดเร็วและรุนแรง ก็ด้วยปัจจัยที่เกิดจากการก้าวกระโดด
ของเทคโนโลยีสาร สนเทศ ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และความซับซ้อนของระบบเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผล
กระทบกับการด าเนิน งานทั้งภายในและภายนอกองค์การ  ส่งผลให้เวทีการแข่งขันที่เคยจ ากัดอยู่ใน
วงแคบ ๆ ขยายขอบ เขตออกไปครอบคลุมทั่วโลก  และตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
แห่งชาติ ปี ๒๕๔๕-๒๕๔๙ ได้ก าหนดให้การบริหารงานภาครัฐเข้าสู่ ระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  
(E-Government) อีกทั้งแนวคิดในการบริหารจัดการสมัยใหม่ ทั้งการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
(Change Management) การจัดการคุณภาพ (Quality Management) การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
(Supply Chain Management)  และ การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ท าให้
องค์กรและหน่วยงานทั้งหลายต้องปรับท่าที เพ่ือความอยู่รอด และมีภูมิคุ้มกันอย่างมั่นคง เพราะ
องค์กร เป็นสิ่งมีชีวิต (Organic) ไม่ใช่เครื่องจักร (Mechanic) โดยคนเป็นพลังขับเคลื่อนที่ส าคัญ  
ซึ่งคนก็ไม่ใช่ต้นทุน แต่เป็นทุนมนุษย์  (Human Capital) เพราะในตัวคนมี ทักษะและประสบการณ์
ที่ก่อให้ เกิดความช านาญซึ่งเป็น  “ทุนความรู้”  (Knowledge Capital) จ าเป็นต้องสร้างค่านิยม
ขององค์การ (Corporate Value) และวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) ที่ดี ความรู้ภายใต้
บริบทเฉพาะมักแฝงอยู่ในภาษา วัฒนธรรม หรือประเพณี นักวิพากษ์ ลัทธิจักรวรรดินิยมทาง
วัฒนธรรม กล่าวว่าการเกิดขึ้นของวัฒนธรรมเดี่ยว ท าให้ความรู้ท้องถิ่นบางอย่างถูกท าลายลง ท า
อย่างไรให้ความรู้ในทางปฏิบัติ ซึ่งมักเป็นที่ทราบกันในตัวคนหรือกลุ่มคน ถูกปรับเปลี่ยนและจัดการ
อย่างเป็นระบบ (Knowledge Management) เพ่ือรักษาองค์กรไว้ ซึ่งจะต้องอาศัยกระบวนการ
เรียนรู้ ให้ความรู้ทั้งหลายนั้นกลายเป็นความรู้ที่เกิดประ โยชน์ส าหรับคนทั้งองค์กร เพ่ือการก้าวเข้า
สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เพราะ “ความรู้”  คือ “อ านาจ”  
 ตอนที่ ๓ แนวการบริหารจัดการองค์กรเพื่อการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้บนฐาน
แห่งพุทธิปัญญา 
 จากผลการศึกษาการเรียนรู้ที่ดีที่สุดของมนุษย์ จะเป็นการเรียนรู้โดยความเต็มใจและเห็น
ถึงประโยชน์ของสิ่งที่เรียน การเรียนรู้เป็นเรื่องปกติวิสัยของสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้อยู่แล้ว ไม่จ าเป็นต้อง
ไปตั้งกฎเกณฑ์ เงื่อนไข การบีบบังคับ ด้วยวิธีการใดๆเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ ดังนั้นผู้ที่มีหน้าที่
เกี่ยวข้องต้องท าความเข้าใจให้ลึกซึ้งกับค าว่า การเรียนรู้  ให้ถ่องแท้เสียก่อน หลังจากนั้น
เปรียบเทียบเพ่ืออธิบายความแตกต่าง ระหว่างค าว่า การเรียนรู้ และการเลียนรู้ ให้ได้อย่างชัดเจน
ซึ่งจุดนี้เองถือได้ว่าเป็นปฐมบทแห่งการเริ่มต้นสร้างภูมิปัญญา 
 การเรียนรู้ของมนุษย์นั้นสามารถจ าแนกตามช่วงระยะเวลาได้เป็น ๓ ช่วงเวลา ดังนี้  
๑. การเรียนรู้เพ่ือด ารงชีวิต (Learn for Life) เป็นการเรียนรู้ขั้นต้นของมนุษย์ เพ่ือวัตถุประสงค์ใน
การท าให้ชีวิตอยู่รอดได้บนโลกใบนี้ ตอบสนองสัญชาติญาณดิบของมนุษย์โดยใช้การสังเกต จดจ า
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ลอกเลียนแบบอย่างจากบริบทที่พบเห็นรอบข้าง ๒. การเรียนรู้เพ่ืออาชีพ (Learn for Works) เป็น
การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะที่ดีต่อการประกอบสัมมาอาชีพ เพราะช่ วงเวลางานเป็นช่วงเวลาที่
ยาวนานที่สุดของมนุษย์ เป็นช่วงเวลาที่ท าให้มนุษย์ได้สามารถทดสอบองค์ความรู้ให้เกิดเป็นทักษะ 
ความช านาญอย่างรู้แจ้งเห็นจริงด้วยตนเอง และสร้างเป็นกรอบแนวคิดแห่งตนได้อย่างสมบูรณ์ และ      
๓. การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพแห่งตน (Learn for Self Developing) เป็นการเรียนรู้เพ่ือปรับ
แนวคิดและพฤติกรรมที่ยั่งยืนของมนุษย์ในแนวทางที่เหมาะที่ควร เป็นการเรียนรู้เพ่ือความเจริญ
งอกงามทางปัญญา ส่งเสริมและยกระดับจิตใจของมนุษย์ให้สูงขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกับบุญส่ง หาญ
พานิช๖ ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการความรู้ ในสถาบันอุดมศึกษาไทย 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษามีความต้องการในระดับมากขณะที่สภาพความเป็นจริง
ในปัจจุบันเกิดขึ้นในระดับค่อนข้างน้อย ในทุกด้านที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการความรู้ ได้แก่ การ
สร้างความรู้ การจัดเก็บความรู้ การน าความรู้ไปใช้  การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ การบริการ
ความรู้ การสื่อสารความรู้ การใช้เทคโนโลยี วัฒนธรรมการไว้วางใจ วัฒนธรรมพลังร่วมนอลลิดจ์
เวอร์เคอร์สิ่งท้าทายและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการความรู้ลักษณะงานที่ผู้บริหารมีความต้องการ
ในระดับมาก คือ ให้มีการน าความรู้ใหม่ ๆ ซึ่งเกิดจากการบริหารจัดการความรู้ไปใช้ ได้แก่ การ
ประกันคุณภาพการศึกษา รองลงมาคือ การพัฒนาการเรียนการสอน หลักสูตร เทคโนโลยี ห้องสมุด 
การวิจัย การประเมินความดีความชอบ การธ ารงรักษาบุคลากร การสร้างนักวิชาการ การก าหนด
ภาระงานของบุคลากร และการบริการความรู้ ผู้บริหารมีความประสงค์ในระดับมาก ให้มีการ
แบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ข้ามหน่วยงานทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการมากขึ้น ให้มีบริการ
ความรู้ในลักษณะของความร่วมมือที่ต่างฝ่ายต่างเป็น ทั้งผู้ให้และผู้รับบริการใน ๕ ด้าน คือ การ
เผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะ การถ่ายทอดความรู้ การจัดอบรมสัมมนาการอ านวยความสะดวกในการ
เข้าถึงความรู้ และการให้ค าปรึกษา ส่วนรูปแบบการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาไทยที่
น าเสนอ เน้นด้านการแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้และการบริการความรู้ ซึ่งประกอบด้วย ด้าน
วิสัยทัศน์ คือ การเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้อย่างทั่วถึงทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ด้านภารกิจ 
คือ การผลิต ถ่ายทอด และบริการความรู้ ด้านนโยบาย คือ ให้มีการแบ่งปันความรู้อย่างทั่วถึงทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบันด้านเป้าหมาย คือ การพัฒนาวัฒนธรรมการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
และวัฒนธรรมการบริการความรู้ พัฒนานอลลิดจ์เวอร์เคอร์ พัฒนาฐานความรู้อิเล็กทรอนิกส์ของ
สถาบันและพัฒนาปฏิสัมพันธ์ความรู้ ด้านการประเมิน คือ ประเมินความสามารถและวัฒนธรรม
ของสถาบัน ส่วนด้านยุทธศาสตร์ ได้มีก าหนดยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการความรู้ไว้ ๖
ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ผู้บริหาร ยุทธศาสตร์นอลลิดจ์เวอร์เคอร์ ยุทธศาสตร์ปฏิสัมพันธ์ความรู้ 
ยุทธศาสตร์การสื่อสารความรู้และเทคโนโลยี ยุทธศาสตร์การไว้วางใจและยุทธศาสตร์พลังร่วม ด้าน

                                                 
                 ๖ บุญส่ง หาญพานิช, การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาไทย ,  
ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖). 
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ส านักบริหารจัดการความรู้ คือ การวางแผนกลยุทธ์การจัดการความรู้ ด้านกระบวนการแบ่งปันและ
แลกเปลี่ยนความรู้ คือการเตรียมความพร้อม การก าหนดวิธีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนและบริการ การ
ประเมินและปรับปรุงแก้ไขด้านผลการด าเนินงาน คือ ท าให้ได้วัฒนธรรมการแบ่งปันแลกเปลี่ยน
ความรู้และบริการความรู้ ชุมชนนอลลิดจ์เวอร์เคอร์ ฐานความรู้อิเล็กทรอนิกส์ ปฏิสัมพันธ์ความรู้ 
และด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์และการบริการ และฉลาด จันทรสมบัติ๗ ได้ท าการศึกษา
วิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ขององค์กรชุมชน” โดยมีจุดประสงค์เพ่ือพัฒนา
รูปแบบการจัดการความรู้ ๘ องค์กร ชุมชนในพ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย ๒หมู่บ้าน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า 
(๑) รูปแบบการจัดการความรู้องค์กรชุมชนที่พัฒนาประกอบด้วย ขั้นเตรียมชุมชน เช่น การสร้าง
แรงจูงใจ และสร้างจิตส านึกในการท างานร่วมกันของคนในชุมชน ขั้นสร้างวิสัยทัศน์ ขั้นจัดท า
แผนพัฒนาศักยภาพ ขั้นการน าแผนไปปฏิบัติและพัฒนางาน และขั้นประเมินผลสรุป (๒) ผลการน า
รูปแบบการจัดการความรู้องค์กรชุมชนไปทดลองใช้กับองค์กรชุมชนเป้าหมาย ๘องค์กรเป็นเวลา ๘ 
เดือน พบว่าทุกกลุ่มองค์กร เกิดนักจัดการความรู้ในชุมชน มีการด าเนินการจัดการความรู้ การตั้ง
ค าถามและการปฏิบัติ โดยการแก้ปัญหากระบวนการเรียนรู้ซึ่งประกอบด้วย การสร้างความรู้ การ
จ าแนกความรู้ การจัดเก็บ การน าไปใช้ การแลกเปลี่ยนและการประเมินผลความรู้ มีศูนย์จัดการ
ความรู้ขององค์กรที่ขับเคลื่อนให้กลุ่มพ่ึงตนเองได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งบนเวทีจริงและเวทีเสมือน 
(๓) กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในการด าเนินการจัดการความรู้โดยรวมอยู่ในระดับมาก และ  
(๔) ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการจัดการความรู้องค์กร 
 ดังนั้น การสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและทั่วถึงทั้งองค์การ ทั้งในระดับ บุคคล กลุ่ม
งาน และองค์การ โดยการพัฒนาการเรียนรู้จากการปฏิบัติให้เกิดในองค์การ เพ่ิมขีดความสามารถ
ของบุคคลในการเรียนรู้วิธีการเรียนรู้  และการปฏิรูปองค์การให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศในการเรียนรู้ 
โดยจะต้องมุ่งความสนใจไปที่ ๔ องค์ประกอบ คือ วิสัยทัศน์ วัฒนธรรม กลยุทธ์และโครงสร้างของ
องค์การ โดยจะต้องเปลี่ยนทั้งวัตถุประสงค์และรูปแบบจากเดิมที่ให้ความสนใจในเนื้องาน และ
ผลิตผล ไปให้ความสนใจกับการเรียนรู้และพัฒนาไปพร้อมกัน อาทิ การก าหนดวิสัยทัศน์ให้พนักงาน
พร้อมที่ก้าวไปข้างหน้าโดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน การเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์การให้สนับสนุนให้ การ
ก าหนดโครงสร้างองค์กรให้ยืดหยุ่น กะทัดรัด มีการบูรณาการ ไม่คร่ าครึ เข้มงวด โครงสร้างของ
องค์การแห่งการเรียนรู้จะต้องมีลักษณะเชิงบังคับให้สมาชิกจ าเป็นต้องมีการเรียนรู้อยู่เสมอ เช่น 
จ าเป็นต้องอาศัยความรู้ดังกล่าวในการท างาน เป็นต้น รวมถึงการให้อ านาจแก่สมาชิกในองค์การทุก
ภาคส่วน ซึ่งรวมถึง ผู้จัดการ พนักงาน ลูกค้า หุ้นส่วนธุรกิจ และชุมชน โดยให้อ านาจในการ
ปฏิบัติงานและการเรียนรู้ รวมถึงการปฏิบัติต่อพนักงานโดยมองว่าพนักงานเป็นผู้มีคุณวุฒิและมี
ความสามารถ การให้อ านาจในการจัดการ การสร้างพันมิตรหรือเครือข่ายแห่งการเรียนรู้กับหุ้นส่วน 
และชุมชน ดังนั้นการบริหารจัดการองค์ความรู้ โดยการแสวงหาและสร้างสรรค์องค์ความรู้อยู่เสมอ 

                                                 
        ๗ฉลาด จันทรสมบัติ, “การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ขององค์กรชุมชน”, การศึกษาดุษฎีบัณฑิต,
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,  ๒๕๔๘). 
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และมีระบบการจัดเก็บข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์การที่สมาชิกสามารถเข้าสู่ระบบได้
โดยง่าย มีระบบการถ่ายโอนและน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ มีการพัฒนากลยุทธ์และกลไกในการ
แบ่งปันความรู้ทั่วทั้งองค์การอย่างต่อเนื่อง โดยการน าเทคโนโลยีมาสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ใน
องค์การ อาทิ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการถ่ายโอนองค์ความรู้ การใช้
เทคโนโลยีรูปแบบต่างๆ สนับสนุนการเรียนรู้ เช่น การเรียนรู้ทางไกลในรูปแบบต่างๆ และมีการใช้
ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Performance Support 
Systems)  และการพัฒนาองค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้นั้นจะต้องไม่หยุดพัฒนา องค์การ
ต้องมีการปรับปรุงกระบวนงาน และสร้างการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนอย่างสม่ าเสมอและไม่หยุดนิ่ง  
 
๖. ข้อเสนอแนะ 
 ๑. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 องค์กรควรพิจารณาองค์ประกอบและกระบวนการบริหารจัดการองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
และสร้างเป็นนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจของหน่วยงาน ตามหลักพระพุทธศาสนาการพัฒนาทุน
มนุษย์ในแต่ละบุคคลตามรายละเอียดของไตรสิกขา โดยสร้างกิจกรรมการบริหารจัดการ การพัฒนา 
การเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานเน้นคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม ควบคู่กับการ
ปฏิบัติงานเพื่อสร้างความเข้มแข็งทั้งด้านกายและใจให้แก่ทุนมนุษย์ในองค์กร และส่งเสริมให้องค์กร
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 ๒. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 องค์กรทุกภาคส่วนควรพิจารณาการพัฒนาทุนมนุษย์ที่เน้นคุณธรรม จริยธรรม และ
ศีลธรรม สร้างกระบวนการการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล นักบริหารจะต้องมีปัจจัยใน
การสร้างการเรียนรู้ให้บุคคล ให้ก่อให้เกิดเก่งงาน การพัฒนาตน การเกิดทักษะ การด าเนินการ 
ด าเนิน กิจกรรมต่าง ๆ อย่างแม่นย า เที่ยงตรง มีคุณธรรม และจะต้องท างานเป็นทีมและจะต้อง
ท างานเชิงรุก โดยจัดหลักสูตรอบรมพัฒนาทุนมนุษย์เพ่ือการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ผ่านการ
จัดการความรู้โดยการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม ส าหรับบุคลากรภาครัฐเป็นประจ า
อย่างต่อเนื่อง  
 ๓. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 ควรมีการวิจัยองค์การในประเทศเพ่ือนบ้านในภาคการศึกษา ภาคเอกชน ภาคศาสนา 
เพ่ือเป็นการสร้าง Best practice เป็นแนวการบริหารจัดการองค์กรเพ่ือการสร้างองค์กรแห่งการ
เรียนรู้บนฐานแห่งพุทธิปัญญา 
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บทคัดย่อ 
 เภสัชชขันธกะเป็นพระวินัยที่เกี่ยวข้องกับยารักษาโรคที่พระพุทธองค์ได้บัณญัติไว้ 
ประกอบด้วย ๒๗ หัวข้อ บทความนี้ท าการศึกษาเพียง ๓ หัวข้อ เพ่ือเป็นตัวอย่างแสดงให้เห็นพระ
อัจฉริยภาพของพระพุทธเจ้าด้านการแพทย์ คือ ปัญจเภสัชชกถา มูลาทิเภสัชชกถา และปิลินทวัจฉ
วัตถุ โดยท าการศึกษาเปรียบเทียบให้เห็นสรรพคุณของยาชนิดต่างๆ ที่พระพุทธองค์ทรงก าหนดไว้ว่า
สอดคล้องกับสรรพคุณของสมุนไพรไทยอย่างไร จากการศึกษาพบว่า ๑) พระพุทธองค์ทรงมีพระ
อัจฉริยภาพในด้านการใช้ยาและการรักษา ยาส่วนมากเป็นสมุนไพรที่หาได้ง่าย และเป็นทั้งอาหาร
และยาที่ชาวบ้านทั่วไปในท้องถิ่นแถบโลกตะวันออกใช้บริโภคเพ่ือบ ารุงรักษาสุขภาพมาเป็นเวลาช้า
นาน แม้ในปัจจุบันยังมีใช้อยู่ทั่วไป ๒) พระพุทธองค์ทรงเอาใจใส่ต่อพระสาวกในด้านสุขภาพและ
ความเป็นอยู่ ขณะเดียวกันพระพุทธองค์ไม่ละเลยความส าคัญในบทบาทหน้าที่ของสงฆ์และการเป็น
แบบอย่างที่ดีให้กับคฤหัสถ์ในเรื่องการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องดีงามในการเก็บรักษายา และการใช้
อุปกรณ์ต่างๆ เกี่ยวกับยา การรักษาที่เหมาะสม รวมถึงการรับประเคนยาในเวลาที่ถูกต้องเหมาะสม 
๓) แม้ว่าพระพุทธองค์จะทรงสั่งสอนสาวกท้ังหลายให้เห็นถึงสัจธรรมของชีวิตว่า จะต้องพบกับความ
แก่ ความเจ็บ และความตายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่เมื่อคราวภิกษุอาพาธก็มิใช่ว่าพระพุทธองค์จะ
ทรงใช้ธรรมโอสถเพียงอย่างเดียว พระพุทธองค์ยังคงอนุญาตให้ใช้ยาที่มีอยู่ในขณะนั้นมารักษา
โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ เพ่ือบรรเทาความเจ็บป่วยด้วย กล่าวได้ว่า นอกจากพระพุทธองค์จะทรงสั่ งสอน
ให้คนเป็นคนดี มีจิตใจที่ดีแล้ว พระพุทธองค์ยังให้ความส าคัญกับการรักษาสุขภาพ นั่นคือกายกับใจ
ต้องไปด้วยกัน หากกายมีปัญหา ใจก็มีปัญหาตามไปด้วย ดังนั้น ภิกษุจึงต้องดูแลหรือรักษาสุขภาพ
โดยค านึงถึงทั้งสองส่วนให้สมดุลกัน ทั้งหมดนี้ จึงแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพด้านการแพทย์ของ
พระพุทธองค์ได้อย่างชัดเจน 
ค าส าคัญ: พระอัจฉริยภาพของพระพุทธเจ้า, การแพทย์, เภสัช, เภสัชชขันธกะ 
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ABSTRACT 
 The Bhesajjakhandhaka, a part of the Vinaya proclaimed by the Lord 
Buddha, contains 27 teachings of the Lord relating to pharmaceutical substances. 
This article studied three of the teachings in order illustrate how prodigious the Lord 
Buddha was, the Panjabhesajjakathã, Mulathibhesajjakathã and Pilinthavajchavadhu, 
and compared the efficacy of pharmaceutical substances as explained by the Lord 
with that of the Thai Herbs. The study confirmed that the Lord Buddha was 
competent in pharmaceutical prescription and healing. Most of the pharmaceutical 
substances that he prescribed were easily obtainable herbs which have been 
continuously consumed as food and medicinal drugs by oriental people in order to 
nourish their health. The study also confirmed that the merciful Lord Buddha was 
highly concerned with the health and livelihood of his disciples.  Without neglecting 
the important roles and duties of the Sangkha, the Lord Buddha was a model for 
home disciples on proper practices regarding the storage of pharmaceutical 
substances and the handling of related instruments, the appropriateness of healing 
methods and the proper time to accept the offered substances. Although the Lord 
had preached about the ultimate truth of life that no one could escape from old 
age, sickness and death, when his disciples were in sickness, His Merciful did not 
limit himself to rely solely on the spiritual healing.  The Lord Buddha permitted the 
uses of available cures in order to lessen pain and sickness.  This illustrated that in 
addition to preaching people on ethical and spiritual virtues, the Lord also gave 
importance to health.  In other words, body and spirit were complementary. When 
the physical body had problems, the spiritual body would encounter problems 
likewise. Thus, the Bhikkhu needed to take care of their health by keeping the 
balance of the two bodies.  The three conclusions illustrated the obvious prodigy of 
the Lord Buddha in medicine.    
Keywords: Prodigy of the Lord Buddha, Medicine, Pharmacy, Bhesajjakhandhaka 
 
๑. บทน า 
 หากศึกษาพุทธประวัติในพระไตรปิฎกจะพบว่า หลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ พระองค์ใช้
เวลานานถึง ๔๕ ปีเผยแผ่ค าสอนให้ทั้งภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ให้เป็นคนดี มีจิตใจที่ดี เห็นสัจ
ธรรมของชีวิตว่า จะต้องพบกับความแก่ ความเจ็บ และความตายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และจากการที่
มีผู้เลื่อมใสเข้ามาบวชและนับถือพุทธศาสนาเป็นจ านวนมาก หลายครั้งพระพุทธองค์ต้องท าหน้าที่
รักษาโรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้กับสาวกของพระองค์ ดังจะพบว่าพระพุทธองค์มีพระนามที่เกี่ยวข้องกับ
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การเป็นหมอหรือเป็นแพทย์มากมายหลายชื่อ เช่น ภิสักกะ หรือ ภิกสักโก แปลว่า หมอยา สัลลกัต
ตะ หรือ สัลลกัตโต แปลว่า หมอผ่าตัด ติกิจโฉ แปลว่าผู้เยียวยาบ าบัด หรือผู้บ าบัดโรค สัพพโรคติ
กิจฉโก แปลว่าผู้บ าบัดสรรพโรค หรือผู้เยียวยาโรคทุกอย่าง สัพพโลกติกิจฉโก แปลว่า ผู้เยียวยา
สรรพโลก หรือผู้รักษาชาวโลกทั้งหมด หมายความว่ารักษาโรคและรักษาโลก และ เวชช แปลว่า 
หมอ หรือแพทย์๑  
 จากการศึกษาพบว่า ในพระไตรปิฎกเล่มท่ี ๕ พระวินัยปิฎก มหาวรรค มีการกล่าวถึงการ
ใช้ยารักษาโรคของสงฆ์ในหมวดเภสัชชขันธกะ โดยในหมวดนี้ ได้กล่าวถึงยาชนิดต่างๆ เรื่อง
พระเวลัฎฐสีสะ พระปิลินทวัจฉะ ทรงอนุญาตการผ่าตัด ทรงอนุญาตยา ๔ ชนิดและยาดองด้วยน้ า
มูตร ทรงอนุญาตคนท างานวัด ทรงอนุญาตเภสัช ๕ เรื่องพระกังขาเรวตะ เรื่องพระผู้มีพระภาคทรง
ประชวรโรคลมในท้อง ทรงห้ามเก็บอาหารและหุงต้มในที่อยู่ เรื่องเนื้อที่ไม่สมควรฉัน เรื่องการเสด็จ
สู่ปาฏลิคาม เรื่องนางอัมพปาลี เรื่องน้ าดื่ม ๘ อย่าง และเรื่องกาลิก ๔๒ 
 บทความนี้สนใจศึกษา  ปัญจเภสัชชกถา มูลาทิเภสัชชกถา และปิลินทวัจฉวัตถุ ซึ่งเป็น
เนื้อหาบางหัวข้อในเภสัชชขันธกะ แต่ก็สามารถเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นพระอัจฉริยภาพของ
พระพุทธเจ้าด้านการแพทย์ได้อย่างชัดเจน โดยจะท าการคัดย่อมาแสดงไว้ ท าการศึกษาเปรียบเทียบ
ให้เห็นสรรพคุณของยาชนิดต่างๆ ที่พระพุทธเจ้าทรงก าหนดไว้ว่าสอดคล้องกับสรรพคุณของยา
สมุนไพรชนิดนั้นๆ ในปัจจุบันอย่างไร และวิเคราะห์พระอัจฉริยภาพของพระพุทธเจ้าด้านการแพทย์
จากตัวอย่างท่ีกล่าวมา 
 
๒. เภสัชชขันธกะ : ปัญจเภสัชชกถา มูลาทิเภสัชชกถา และปิลินทวัจฉวัตถุ 
 เภสัชชขันธกะ เป็นหมวดที่ว่าด้วยยารักษาโรค พระพุทธเจ้าได้บัญญัติเป็นพระวินัยไว้มี
ทั้งสิ้น ๒๗ หัวข้อ (๑๐๖ เรื่อง) บทความนี้จะกล่าวเพียง ๓ หัวข้อ คือ ปัญจเภสัชชกถา มูลาทิเภสัช
ชกถา และปิลินทวัจฉวัตถุโดยแต่ละเรื่องมีรายละเอียดดังนี ้
 ๑. ปัญจเภสัชชกถา ว่าด้วยทรงอนุญาตเภสัช ๕  
 ปัจจัยเครื่องด าเนินชีวิตของบรรพชิตตามหลักวินัยบัญญัติเรียกว่า นิสสัย ๔ คือ (๑) อาศัย
โภชนะคือค าข้าวที่ได้มาจากการเที่ยวบิณฑบาต (๒) อาศัยเครื่องนุ่งห่มคือผ้าบังสุกุล (๓) อาศัย
เสนาสนะคือควงไม้ (๔) อาศัยยาคือน้ ามูตรเน่า๓ และในนิสสัย ๔ แต่ละข้อก็มีข้อผ่อนผันที่เรียกว่า
อติเรกลาภ ตามสมควรและเป็นไปเพื่อความขัดเกลากิเลสและการฝึกฝนพัฒนาตน เรื่องทรงอนุญาต
เภสัช ๕ ก็อยู่ในขอบเขตของนิสสัย ๔ ที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตไว้ นั่นคือ ภิกษุที่ป่วยเป็นโรคดี
ซ่านหรือไข้เหลืองในฤดูใบไม้ร่วง อาเจียนจนซูปซีด ทรงอนุญาตให้ฉันเนยใส เนยข้น น้ ามัน น้ าผึ้ง 
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และน้ าอ้อย ทรงอนุญาตให้ฉันก่อนเที่ยงวัน แต่ภิกษุอาพาธหนักขึ้นเพราะอาหารไม่ย่อย จึงทรง
อนุญาตให้ฉันได้ก่อนเที่ยงวันและหลังเที่ยงวัน และทรงอนุญาตมันเหลวที่เป็นยา ได้แก่ มันเหลวหมี 
มันเหลวปลา มันเหลวปลาฉลาม มันเหลวหมู มันเหลวลา ที่รับประเคนก่อนเที่ยงวัน เจียวและกรอง
ก่อนเที่ยงวัน ให้ฉันอย่างน้ ามัน ไม่ต้องอาบัติ แต่ถ้ารับประเคน เจียว และกรองหลังเที่ยงวันข้อใดข้อ
หนึ่งต้องอาบัติทุกกฎ๔ ซึ่งหากวิเคราะห์ให้ถี่ถ้วนจะเห็นว่า เรื่องทรงอนุญาตเภสัช ๕ ก็ดี เรื่องมัน
เหลวจากสัตว์ที่ใช้เป็นยาก็ดี พระพุทธองค์ทรงอนุญาตไว้เพ่ือเป็นการอนุเคราะห์เหล่าสาวกไม่ให้
ล าบากในยามเจ็บป่วยนั่นเอง  
 ๒. มูลาทิเภสัชชกถา ว่าด้วยทรงอนุญาตเครื่องยามีรากไม้เป็นต้น 
 พระพุทธองค์ทรงมีความเชี่ยวชาญทางด้านการใช้ยารักษาโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และสิ่งที่น ามาเป็นยาก็หาได้จากธรรมชาติในสมัยนั้น โดยทรงอนุญาตให้เหล่าสาวกใช้ยารักษาตาม
สมุฏฐานของโรค ดังนี้๕ 
 ทรงอนุญาตรากไม้ที่เป็นยาส าหรับภิกษุที่เป็นไข้ ได้แก่ ขมิ้น ขิงสด ว่านน้ า ว่านเปราะ 
อุตพิด ข่า แฝก แห้วหมู หรือรากไม้ที่เป็นยาชนิดอ่ืนๆ ซึ่งไม่ใช่ของเคี้ยวของฉัน รับประเคนเก็บไว้ได้
ตลอดชีวิต ฉันเมื่อจ าเป็น ถ้าไม่จ าเป็น ภิกษุฉัน ต้องอาบัติทุกกฎ และทรงอนุญาตหินบด  ลูกหินบด 
ส าหรับบดรากไม้  
 ทรงอนุญาตน้ าฝาดที่เป็นยาส าหรับภิกษุที่เป็นไข้ ได้แก่ น้ าฝาดสะเดา น้ าฝาดโมกมัน น้ า
ฝาดขี้กา น้ าฝาดบอระเพ็ด น้ าฝาดกระถินพิมาน หรือน้ าฝาดที่เป็นยาชนิดอื่นๆ ซึ่งไม่ใช่ของเคี้ยวของ
ฉัน รับประเคนเก็บไว้ได้ตลอดชีวิต ฉันเมื่อจ าเป็น ถ้าไม่จ าเป็น ภิกษุฉัน ต้องอาบัติทุกกฎ  
 ทรงอนุญาตใบไม้ที่เป็นยาส าหรับภิกษุที่เป็นไข้ ได้แก่ ใบสะเดา ใบโมกมัน ใบขี้กา ใบ
แมงลัก ใบฝ้าย หรือใบไม้ที่เป็นยาชนิดอื่นๆ ซึ่งไม่ใช่ของเคี้ยวของฉัน รับประเคนเก็บไว้ได้ตลอดชีวิต 
ฉันเมื่อจ าเป็น ถ้าไม่จ าเป็น ฉัน ต้องอาบัติทุกกฎ  
 ทรงอนุญาตผลไม้ที่เป็นยาส าหรับภิกษุที่เป็นไข้ ได้แก่ ลูกพิลังคะ ดีปลี พริก สมอไทย 
สมอพิเภก มะขามป้อม ผลโกฐ หรือผลไม้ที่เป็นยาชนิดอ่ืนๆ ซึ่งไม่ใช่ของเคี้ยวของฉัน รับประเคน
เก็บไว้ได้ตลอดชีวิต ฉันเมื่อจ าเป็น ถ้าไม่จ าเป็น ฉัน ต้องอาบัติทุกกฎ  
 ทรงอนุญาตยางไม้ที่เป็นยาส าหรับภิกษุที่เป็นไข้ ได้แก่ หิงคุ ยางเคี่ยวหิงคุ ยางเคี่ยวจาก
เปลือกหิงคุ ยางจากยอดตันตกะ ยางจากใบตันตกะ ยางเคี่ยวจากก้านกันตกะ ก ายาน หรือยางที่
เป็นยาชนิดอื่นๆ ซึ่งไม่ใช่ของเคี้ยวของฉัน รับประเคนเก็บไว้ได้ตลอดชีวิต ฉันเมื่อจ าเป็น ถ้าไม่จ าเป็น 
ฉัน ต้องอาบัติทุกกฎ  
 ทรงอนุญาตเกลือที่เป็นยาส าหรับภิกษุที่เป็นไข้ ได้แก่ เกลือสมุทร เกลือด า เกลือสินเธาว์ 
เกลือดินโป่ง เกลือหุง หรือเกลือที่เป็นยาชนิดอ่ืนๆ ซึ่งไม่ใช่ของเคี้ยวของฉัน รับประเคนเก็บไว้ได้
ตลอดชีวิต ฉันเมื่อจ าเป็น ถ้าไม่จ าเป็น ฉัน ต้องอาบัติทุกกฎ  
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 ทรงอนุญาตยาผงส าหรับภิกษุผู้เป็นหิด ตุ่มพุพอง ฝีดาษ หรือมีกลิ่นตัวแรง ทรงอนุญาต
มูลโค ดินเหนียว กากน้ าย้อม ส าหรับภิกษุผู้ไม่อาพาธ และทรงอนุญาตครกและสาก  และทรง
อนุญาตเครื่องร่อนยาผง และผ้าร่อนยา ส าหรับการท ายาผง  
 ทรงอนุญาตยาหยอดตาส าหรับภิกษุที่เป็นโรคตา ได้แก่ ยาทาตาที่ประกอบด้วยเครื่องปรุง
หลายอย่าง ยาป้ายตาที่ท าด้วยเครื่องปรุงต่าง ๆ ยาทาตาที่เกิดในกระแสน้ า หรดาลกลีบทอง เขม่า
ไฟ และทรงอนุญาตไม้จันทร์ กฤษณา กะลัมพัก ใบเฉียง แห้วหมู ใช้เป็นเครื่องยาบด ผสมยาตา  
 ทรงอนุญาตกลักยาตาท าด้วยกระดูก ท าด้วยงา ท าด้วยเขา ท าด้วยไม้อ้อ ท าด้วยไม้ไผ่ ท า
ด้วยไม้ ท าด้วยยางไม้ ท าด้วยผลไม้ ท าด้วยโลหะ ท าด้วยเปลือกสังข์ ฝาปิดกลักยาตา ด้ายถักผูกฝา
กับกลัก และทรงอนุญาตไม้ป้ายยาตาท าด้วยกระดูก ท าด้วยงา ท าด้วยเขา ฯลฯ ท าด้วยเปลือกสังข์ 
ภาชนะส าหรับเก็บไม้ป้ายยาตา ถุงกลักยาตา และเชือกผูกเป็นสายสะพาย  
 ทรงอนุญาตน้ ามันทาแก้โรคปวดร้อนที่ศีรษะ หากไม่หายทรงอนุญาตยานัตถุ์ และกล้อง
ยานัตถุ์ท าด้วยกระดูก ท าด้วยเปลือกสังข์ และเป็นกล้องยานัตถุ์มีหลอดคู่ ต่อมาทรงอนุญาตให้สูด
ควัน หลังจากที่นัตถุ์ยาแล้วไม่หาย ทรงอนุญาตกล้องสูดควันที่ท าด้วยกระดูก  ท าด้วยงา ท าด้วยเขา 
ท าด้วยไม้อ้อ ท าด้วยไม้ไผ่ ท าด้วยไม้ ท าด้วยยางไม้ ท าด้วย ผลไม้ ท าด้วยโลหะ ท าด้วยเปลือกสังข์ 
ทรงอนุญาตฝาปิดกล้องสูดควัน ถุงกล้องสูดควันแบบถุงคู่ป้องกันกล้องกระทบกัน และเชือกผูกเป็น
สายสะพาย  
 ทรงอนุญาตน้ ามันที่หุง แก้โรคลม ทรงอนุญาตน้ ามันหุงเจือน้ าเมาเล็กน้อยใช้ฉัน น้ ามันหุง
เจือน้ าเมาเกินขนาด ทรงอนุญาตให้ใช้เป็นยาทา หากน ามาฉันปรับอาบัติปาจิตตีย์ และทรงอนุญาต
ลักจั่นท าด้วยโลหะ ลักจั่นท าด้วยไม้ ลักจั่นท าด้วยผลไม้ส าหรับเก็บน้ ามันท่ีหุงแล้ว  
 ทรงอนุญาตวิธีการรักษาโรคลม โดยให้เข้ากระโจมรมเหงื่อ ถ้าโรคลมนั้นยังไม่หาย ทรง
อนุญาตให้รมด้วยใบไม้ ถ้าโรคลมนั้นยังไม่หาย ทรงอนุญาตการรมใหญ่ คือขุดหลุม เอาถ่านเพลิงใส่
จนเต็ม เอาดินร่วนและทรายปิดไว้ ลาดใบไม้ทับลงไป เอาน้ ามันทาตัวแล้วนอนบนหลุมนั้น รม
ร่างกายโดยนอนพลิกไปมา ถ้ายังไม่หายทรงอนุญาตน้ าต้มใบไม้ชนิดต่างๆ และอ่างน้ า  
 ทรงอนุญาตภิกษุที่เป็นโรคลมขัดยอกตามข้อ ทรงอนุญาตให้ระบายโลหิตออก ถ้าโรคลม
ขัดยอกยังไม่หาย ทรงอนุญาตให้ใช้เขาสัตว์กอกระบายโลหิตออก (กอกเป็นการดูดเลือดออกโดยเอา
ภาชนะคว่ ากดบาดแผลและเปิดออก ท าหลายๆ ครั้ง)  
 ทรงอนุญาตให้ใช้ยาทาเท้าแตก ถ้าไม่หายอนุญาตให้ปรุงน้ ามันทาเท้า  การผ่าตัดส าหรับ
คนเป็นฝี และอนุญาตน้ าฝาด งาบด ยาพอก ผ้าพันแผล ถ้าคันแผลทรงอนุญาตให้ใช้น้ าแป้งเมล็ด
ผักกาดชะล้างแผล ถ้าแผลชื้นทรงอนุญาตให้รมด้วยควัน และทรงอนุญาตให้ตัดเนื้องอกด้วยก้อน
เกลือ ถ้าแผลไมง่อก ทรงอนุญาตให้ทาน้ ามันทาแผล และผ้าเก่าปิดแผลกันน้ ามันไหลเยิ้ม  
 ทรงอนุญาตยามหาวิกัฏ ๔ อย่าง คือ คูถ มูตร เถ้า และดิน แก้พิษงู ทรงอนุญาตให้รับ
ประเคนเมื่อมีกัปปิยการก ถ้าไม่มีกัปปิยการก ให้หยิบเองได้ และทรงอนุญาตน้ าดื่มเจือคูถแก้ยาพิษ 
โดยทรงอนุญาตคูถที่ภิกษุหยิบไว้ขณะก าลังถ่ายเป็นอันประเคนแล้ว จึงไม่ต้องรับประเคนอีก  
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 ทรงอนุญาตให้ดื่มน้ าละลายดินติดผาลไถแก้ภิกษุที่โดนยาแฝด ให้ดื่มน้ าด่างดิบแก้โรค
ท้องผูก ให้ดื่มยาผลสมอดองน้ ามูตรแก้โรคผอมเหลือง ให้ลูบไล้ด้วยของหอมแก้โรคผิวหนัง ให้ดื่มยา
ถ่ายแก้ผดผื่นขึ้นตามตัว และทรงอนุญาตน้ าข้าวใส น้ าต้มถั่วเขียวไม่ข้น น้ าต้มถั่วเขียวข้นเล็กน้อย 
และน้ าต้มเนื้อ  
 จะเห็นได้ว่า ชนิดของยาที่น ามารักษาไข้และอาการเจ็บป่วยต่างๆ ที่พระพุทธองค์ทรง
อนุญาตไว้นั้น เป็นยาที่ได้จากธรรมชาติ เช่น พืช ต้นไม้ รากไม้ เปลือกหอย เขาสัตว์ฯลฯ และมี
วิธีการบ าบัดที่หลากหลาย เช่น ถ้าเป็นโรคลมก็ให้เข้ากระโจมรมเหงื่อด้วยใบไม้ รวมทั้งทรงอนุญาต
เรื่องยาและสิ่งที่จะน ามาปรุงยา นับได้ว่าเกี่ยวข้องกับชนิดของโรคและวิธีการรักษา 
 ๓. ปิลินทวัจฉวัตถุ ว่าด้วยพระปิลินทวัจฉะ 
 พระปิลินทวัจฉะออกบินฑบาตและเห็นเด็กยากจนร้องไห้อยากได้ดอกไม้ จึงเสกเสวียน
หญ้าให้กลายเป็นเสวียนดอกไม้ทองค า พระเจ้าพิมพิสารจับเด็กไปขังด้วยเข้าใจว่าเด็กไปขโมยมา 
พระปิลันทวัจฉะจึงเสกปราสาทของพระเจ้าพิมพิสารให้กลายเป็นทอง ท าให้พระเจ้าพิมพิสารเข้าใจ
เหตุและปล่อยเด็กไป ชาวบ้านจึงพากันเลื่อมใสพระปิลินทวัจฉะ และน าเภสัช ๕ มาถวายจ านวน
มาก พระปิลันทวัจฉะจึงน าแจกจ่ายให้บริษัทของท่านเก็บไว้ ท าให้หนูชุกชุม พระผู้มีพระภาคจึงทรง
บัญญัติว่า ภิกษุรับเภสัช ๕ แล้วจะเก็บไว้บริโภคได้ไม่เกิน ๗ วัน ถ้าล่วงเกินให้ปรับอาบัติตามธรรม๖ 
 ข้อวินัยบัญญัติเกี่ยวกับการเก็บรักษาเภสัช ๕ ดังกล่าวมานี้ แสดงให้เห็นว่า พระพุทธองค์
ได้อนุโลมเรื่องการเก็บรักษายาอย่างเหมาะสม ป้องกันอาบัติที่เกิดจากสันนิธิ (การสะสม) อาหาร
หรือยารักษาโรคเกินความจ าเป็น ทั้งนี้ ทรงมีเป้าหมายเพ่ืออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์ 
คือ ไม่ให้ท าการสะสมสนองกิเลสความมักมากในปัจจัย และเป็นการตัดปลิโพธคือความกังวลใจใน
วัตถุนั้นๆ ด้วย 
 
๓. เปรียบเทียบสรรพคุณยาสมัยพุทธกาลกับยาสมุนไพรไทยในปัจจุบัน 
 หัวข้อนี้เป็นการเปรียบเทียบสรรพคุณยาสมัยพุทธกาลที่กล่าวไว้ข้างต้นบางชนิดกับ
สรรพคุณยาสมุนไพรไทยในปัจจุบัน เพ่ือเป็นตัวอย่างแสดงให้เห็นว่า ยาสมัยพุทธกาลที่พระพุทธองค์
ทรงบัญญัติไว้ มีสรรพคุณใช้รักษาโรคได้เช่นเดียวกับยาสมุนไพรไทยในปัจจุบัน รายละเอียดปรากฏ
ในตารางที่ ๑ 
 
 
 
 
 
 

                                                 
๖ วิ.ม. (ไทย) ๕/๒๗๐/๖๓-๖๘. 
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ตารางท่ี ๑ เปรียบเทียบสรรพคุณยาสมัยพุทธกาลกับยาสมุนไพรไทยในปัจจุบัน 

ที ่ สมุนไพร สรรพคุณยา 
สมัยพุทธกาล สรรพคุณยาสมุนไพรไทยในปัจจุบัน 

๑ ขม้ิน แก้ไข้ 
 

เหง้า แก้ท้องร่วง อาเจียน แก้ไข้ สมานแผล ผสมในยา
ระบายเพ่ือให้มีฤทธิ์ระบายน้อยลง๗  

๒ ว่านน้ า แก้ไข้ 
 

ใช้ขับลม บ ารุงธาตุ เจริญอาหาร ใช้เป็นตัวแต่งกลิ่น ใช้ใน
โรคเก่ียวกับอาหารไม่ย่อย ในมาเลเซียใช้เหง้าต้มกับขิงและ
ไพลกินแก้ไข้๘  

๓ แฝก แก้ไข้ 
 

ราก เป็นยาขับลมในล าใส้ แก้ปวดท้อง จุก เสียด ท้องอืด 
ลดไข้ และขับปัสสาวะ๙ ยาชงของราก แก้ไข้ ขับเหงื่อ ขับ
ปัสสาวะ บ ารุงหัวใจ๑๐  

๔ แห้วหมู แก้ไข้ 
 

หัวใต้ดิน เป็นยาบ ารุงหัวใจ ขับเหงื่อและขับปัสสาวะ การ
ทดลองในสัตว์พบฤทธิ์ขับปัสสาวะ ลดไข้ ลดความดันโลหิต
และลดการอักเสบ๑๑ ที่อินเดียใช้ต้นของแห้วหมูแห้งต้มน้ า
กินแก้ไข้๑๒  

๕ น้ าฝาด
สะเดา 

แก้ไข้ เปลือกต้นแก้ไข้และไข้มาลาเรีย เมล็ดเป็นยาฆ่าแมลง๑๓ 
ยอดอ่อน ดอก ของสะเดาบ้านเป็นยาขมเจริญอาหาร 

                                                 
๗ ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล;  พร้อมจิต ศรลัมพ์, วงศ์สถิตย์ ฉั่ว

กุล และ สมภพ ประธานธุรารักษ์ (บรรณาธิการ),  สารานุกรมสมุนไพรเล่ม ๑ สมุนไพรสวนสิรีรุกขชาติ, พิมพ์
ครั้งท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชช่ิง, ๒๕๔๘), หน้า ๗๕. 

๘ พเยาว์ เหมือนวงษ์ญาติ, สมุนไพรก้าวใหม่ : แก้ไขปรับปรุงใหม่จากต าราวิทยาศาสตร์สมุนไพร, 
พิมพ์ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : ที.พี.พริ้นท์, ๒๕๓๗), หน้า ๒๑. 

๙ ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล;  พร้อมจิต ศรลัมพ์, วงศ์สถิตย์ ฉั่ว
กุล และ สมภพ ประธานธุรารักษ์ (บรรณาธิการ),  สารานุกรมสมุนไพรเล่ม ๑ สมุนไพรสวนสิรีรุกขชาติ, พิมพ์
ครั้งท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชช่ิง, ๒๕๔๘), หน้า ๑๘๖. 

๑๐ พเยาว์ เหมือนวงษ์ญาติ, สมุนไพรก้าวใหม่ : แก้ไขปรับปรุงใหม่จากต าราวิทยาศาสตร์สมุนไพร, 
พิมพ์ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : ที.พี.พริ้นท์, ๒๕๓๗), หน้า ๖๗. 

๑๑ ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล;  พร้อมจิต ศรลัมพ,์ วงศ์สถิตย์ ฉั่ว
กุล และ สมภพ ประธานธุรารักษ์ (บรรณาธิการ),  สารานุกรมสมุนไพรเล่ม ๑ สมุนไพรสวนสิรีรุกขชาติ, พิมพ์
ครั้งท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชช่ิง, ๒๕๔๘), หน้า ๗๗. 

๑๒ สุภาภรณ์ ปิติพร, สมุนไพรอภัยภูเบศรสืบสานภูมิปัญญาไทย, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : 
ปรมัตถ์การพิมพ,์ ๒๕๔๗), หน้า ๙๓. 

๑๓ ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล;  พร้อมจิต ศรลัมพ,์ วงศ์สถิตย์ ฉั่ว
กุล และ สมภพ ประธานธุรารักษ์ (บรรณาธิการ),  สารานุกรมสมุนไพรเล่ม ๑ สมุนไพรสวนสิรีรุกขชาติ, พิมพ์
ครั้งท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชช่ิง, ๒๕๔๘), หน้า ๓๙. 
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ที ่ สมุนไพร สรรพคุณยา 
สมัยพุทธกาล สรรพคุณยาสมุนไพรไทยในปัจจุบัน 

เปลือกราก ก้านใบ ใช้แก้ไข้มาลาเรีย ดอกบ ารุงธาตุ ส่วน
สะเดาอินเดีย เปลือกใช้เป็นยาขมเจริญอาหาร แก้ไข้ ก้าน
ใบ เข้ายาแก้ไข้ และแก้ไข้มาลาเรีย เปลือกราก เป็นยาฝาด
สมาน แก้ไข้๑๔  

 
 

   

๖ น้ าฝาด
บอระเพ็ด 

แก้ไข้ 
 

เถา เป็นยาแก้ไข้ ขับเหงื่อ แก้กระหายน้ า แก้ร้อนใน ช่วย
เจริญอาหาร๑๕ แก้ไข้ เป็นยาอายุวัฒนะ ท าให้ร่างกาย
แข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่าย๑๖ มีฤทธิ์ลดไข้อย่างอ่อนและมีฤทธิ์
กดประสาท๑๗ รสขมจัด เย็น ต ารายาไทยใช้แก้ไข้ทุกชนิด 
ขับเหงื่อ แก้กระหายน้ า แก้ร้อนใน๑๘ เถาหรือล าต้นสดแก้
ไข้๑๙  

   
 

 

๗ พริก แก้ไข้ ผล ใช้ขับเสมหะ แก้ไข้ แก้ตานซาง๒๐  

                                                 
๑๔ พเยาว์ เหมือนวงษ์ญาติ, สมุนไพรก้าวใหม่ : แก้ไขปรับปรุงใหม่จากต าราวิทยาศาสตร์สมุนไพร, 

พิมพ์ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : ที.พี.พริ้นท์, ๒๕๓๗), หน้า ๙๘-๑๐๐. 
๑๕ ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล;  พร้อมจิต ศรลัมพ,์ วงศ์สถิตย์ ฉั่ว

กุล และ สมภพ ประธานธุรารักษ์ (บรรณาธิการ),  สารานุกรมสมุนไพรเล่ม ๑ สมุนไพรสวนสิรีรุกขชาติ, พิมพ์
ครั้งท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชช่ิง, ๒๕๔๘), หน้า ๑๘๔. 

๑๖ สุภาภรณ์ ปิติพร, สมุนไพรอภัยภูเบศรสืบสานภูมิปัญญาไทย พิมพ์คร้ังที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : 
ปรมัตถ์การพิมพ,์ ๒๕๔๗), หน้า ๔๓. 

๑๗ พร้อมจิต ศรลัมพ์ รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุลม วงศ์สถิตย์ ฉั่วกุล และ อาทร ริ้วไพบูลย์ (บรรณาธิการ) , 
สมุนไพรและยาท่ีควรรู้, พิมพ์ครั้งท่ี ๑, (กรุงเทพมหานคร: อาร์ ดี พี, ๒๕๓๒), หน้า ๑๔๖. 

๑๘ รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล พร้อมจิต ศรลัมพ์ วงศ์สถิตย์ ฉั่วกุล วิชิต เปานิล สมภพ ประธานธุรารักษ์ และ 
นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ (บรรณาธิการ), สมุนไพร: ยาไทยที่ควรรู้ พิมพ์คร้ังพิเศษเนื่องในงานพระราชทาน
เพลิงศพ นายวัฒนา ชานนท์ เป็นกรณีพิเศษ, (กรุงเทพมหานคร: ศักดิโสภาการพิมพ์, ๒๕๔๕), หน้า ๗๘. 

๑๙ กองวิจัยและพัฒนาสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข; ดรุณ เพ็ชรพลาย จา
รีย์ บันสิทธ์ิ ณุฉัตรา จันทร์สุวานิชย์ ประถม ทองศรักษ์ และ ชาตรี ชาญประเสริฐ (เรียบเรียง) , สมุนไพรพ้ืนบ้าน
ฉบับรวม, (ม.ป.ท., ๒๕๓๓), หน้า ๗๑. 

๒๐ ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล;  พร้อมจิต ศรลัมพ,์ วงศ์สถิตย์ ฉั่ว
กุล และ สมภพ ประธานธุรารักษ์ (บรรณาธิการ),  สารานุกรมสมุนไพรเล่ม ๑ สมุนไพรสวนสิรีรุกขชาติ, พิมพ์
ครั้งท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชช่ิง, ๒๕๔๘), หน้า ๕๒. 
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ที ่ สมุนไพร สรรพคุณยา 
สมัยพุทธกาล สรรพคุณยาสมุนไพรไทยในปัจจุบัน 

๘ สมอไทย แก้ไข้ สมอไทย ผลดิบ เป็นยาระบาย ขับเสมหะ แก้บิด แก้ไข้๒๑ 
สมอไทยมีหลายรส การกินสมอไทยอย่างเดียวเหมือนกิน
สมุนไพรหลายอย่าง ซึ่งรสขม แก้ไข้ต่างๆ แก้ดีพิการ บ ารุง
น้ าดี ท าให้เจริญอาหาร แก้พิษโลหะ ถอนพิษผิดส าแดง๒๒  

๙ สมอพิเภก แก้ไข้ 
 

ผลโตเต็มที่ใช้เป็นยาระบาย ผลสุกและเปลือกใช้เป็นยาแก้
ท้องเดิน เป็นยาแก้ไข้ เจริญอาหาร๒๓   

๑๐ มะขามป้อม แก้ไข้ 
 
 

เนื้อผลแห้งหรือสด ขับเสมหะ ท าให้ชุ่มคอ ผลแห้ง ต้มกิน
แก้ไข้ น้ าคั้นผลสด แก้ท้องเสีย ขับปัสสาวะ มีวิตามินซีแก้
โรคเลือดออกตามไรฟัน๒๔  

๑๑ ผลโกฐ แก้ไข้ 
 

โกฐจุฬาล าพา ใบและช่อดอก แก้ไข้ที่มีผื่น เช่น หัด สุกใส 
โกฐสอ ราก แก้ไข้ ไอ หืด บ ารุงหัวใจ  โกฐก้านพร้าว ราก
และเหง้า แก้ไข้ หอบ โกฐเชียง แก้ไข้ ไอ ขับลม บ ารุง
เลือด๒๕  

 
จากตารางที่ ๑ จะเห็นว่าการใช้ยาในสมัยพุทธกาลนั้น ยาส่วนใหญ่เป็นทั้งอาหารและเป็น

ยา ซึ่งยังนิยมใช้มาจนถึงปัจจุบัน และพบว่าสรรพคุณของยาตัวเดียวกันในสมัยพุทธกาลกับสมุนไพร
ไทยปัจจุบัน ส่วนใหญ่มีสรรพคุณหลักใกล้เคียงกัน ด้วยเหตุนี้ จึงแสดงให้เห็นว่าพระพุทธเจ้ามีความ
เป็นอัจฉริยด้านการรักษาโรคมาแต่ครั้งพุทธกาลซึ่งการแพทย์ยังไม่เจริญเท่าปัจจุบัน  

                                                 
๒๑ ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล;  พร้อมจิต ศรลัมพ,์ วงศ์สถิตย์ ฉั่ว

กุล และ สมภพ ประธานธุรารักษ์ (บรรณาธิการ),  สารานุกรมสมุนไพรเล่ม ๑ สมุนไพรสวนสิรีรุกขชาติ, พิมพ์
ครั้งท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชช่ิง, ๒๕๔๘), หน้า ๑๘๐. 

๒๒ สุภาภรณ์ ปิติพร, สมุนไพรอภัยภูเบศรสืบสานภูมิปัญญาไทย พิมพ์คร้ังที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : 
ปรมัตถ์การพิมพ,์ ๒๕๔๗), หน้า ๘๕. 

๒๓ พเยาว์ เหมือนวงษ์ญาติ, สมุนไพรก้าวใหม่ : แก้ไขปรับปรุงใหม่จากต าราวิทยาศาสตร์สมุนไพร, 
พิมพ์ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : ที.พี.พริ้นท์, ๒๕๓๗), หน้า ๓๕. 

๒๔ ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล;  พร้อมจิต ศรลัมพ,์ วงศ์สถิตย์ ฉั่ว
กุล และ สมภพ ประธานธุรารักษ์ (บรรณาธิการ),  สารานุกรมสมุนไพรเล่ม ๑ สมุนไพรสวนสิรีรุกขชาติ, พิมพ์
ครั้งท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชช่ิง, ๒๕๔๘), หน้า ๑๔๑. 

๒๕ ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล;  พร้อมจิต ศรลัมพ,์ วงศ์สถิตย์ ฉั่ว
กุล และ สมภพ ประธานธุรารักษ์ (บรรณาธิการ),  สารานุกรมสมุนไพรเล่ม ๑ สมุนไพรสวนสิรีรุกขชาติ, พิมพ์
ครั้งท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชช่ิง, ๒๕๔๘), หน้า ๑๙๗-๑๙๘. 
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 นอกจากนี้ยังพบว่าพืชสมุนไพรต่างๆ ในประเทศอินเดียสมัยโบราณกับพืชสมุนไพรใน
ประเทศไทยเป็นพืชชนิดเดียวกัน อาจเป็นเพราะอยู่ในภูมิภาคใกล้เคียงกัน มีภูมิอากาศเหมาะสมกับ
การเจริญเติบโตของพืชพันธุ์ต่างๆ ใกล้เคียงกันด้วย   
 กล่าวได้ว่ายาสมุนไพรที่ชาวบ้านทั่วไปในท้องถิ่นแถบโลกตะวันออกใช้บริโภคเพ่ือรักษา
โรคมีมาเป็นเวลาช้านานแล้วและใช้สืบต่อกันมาจนเป็นที่น่าเชื่อถือ 
 
๔. พระอัจฉริยภาพของพระพุทธเจ้าด้านการแพทย์  
 จากเภสัชชขันธกะ หมวดที่ว่าด้วยปัญจเภสัชชกถา มูลาทิเภสัชชกถา และปิลินทวัจฉวัตถุ 
ที่กล่าวไว้ข้างต้น เมื่อน ามาวิเคราะห์ พบว่าการบัญญัติพระวินัยที่เกี่ยวข้องกับยาและการรักษาของ
พระผู้มีพระภาค มีความละเอียดอ่อนและลึกซึ้งมาก กล่าวคือ พระผู้มีพระภาค ได้บัญญัติเกี่ยวกับตัว
ยา วิธีการใช้ยา วิธีการรักษา อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บยาและและการรักษา  ลักษณะของอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องกับยาและการรักษา วิธีการปรุงยา เครื่องมือที่ใช้ในการท ายา รายละเอียดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการรักษา รวมทั้งพระวินัยการรับประเคนยาและการปรับอาบัติ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   
 ๑. ตัวยา 
 พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติเก่ียวกับตัวยาที่ใช้รักษาโรคต่างๆ ดังนี้  
 แก้โรคดีซ่าน ใช้ เนยใส เนยข้น น้ ามัน น้ าผึ้ง และน้ าอ้อย  
 แก้ไข้ ใช้ สมุนไพรที่เป็นส่วนต่างๆ ของพืช เช่น  
  ราก ใช้ ขม้ิน ขิงสด ข่า 
  ใบ ใช้ ใบสะเดา ใบโมกมัน ใบขี้กา ใบแมงลัก ใบฝ้ายฃ   
  ผล ใช้ ลูกพิลังคะ ดีปลี พริก สมอไทย สมอพิเภก มะขามป้อม ผลโกศ 
  ยาง เช่น หิงคุ ยางเคี่ยวจากหิงคุ ยางเคี่ยวจากเปลือกหิงคุ ยางจากยอดตันตกะ 
ยางจากใบตันตกะ ยางจากก้านกันตกะ ก ายาน 
 แก้โรคหรืออาการอื่นๆ เช่น 
 แก้ไข้ ใช้ เกลือสมุทร เกลือด า เกลือสินเธาว์ เกลือดินโป่ง เกลือหุง มันเหลวหมี มันเหลว
ปลา มันเหลวปลาฉลาม มันเหลวหมู มันเหลวลา 
  ดับกลิ่นตัว ใช้ มูลโค ดินเหนียว กากน้ าย้อม 
 แก้คัน ใช้ น้ าแป้งเมล็ดผักกาดชะล้างแผล 
 แก้พิษงู ใช้ คูถ มูตร เถ้า ดิน  
 แก้พิษยา ใช้ คูถ 
 แก้เสน่ห์ยาแฝด ใช้ น้ าละลายจากดินติดผาลไถ  
 แก้ท้องผูก ใช้น้ าด่างดิบ 
 แก้ผอมเหลืองหรือดีซ่าน ใช้ น้ าสมอดองมูตรโค 
 แก้โรคผิวหนัง ใช้ของหอมลูบไล้ 
 เครื่องปรุงยา เช่น 
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 ยาหยอดตา ใช้ หรดาลกลีบทอง เขม่าไฟ ไม้จันทร์ กฤษณา กะลัมพัก ใบเฉียง แห้วหมู 
 ๒. วิธีการใช้ยา 
 พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติเก่ียวกับวิธีการใช้ยาหลากหลายวิธี ดังนี้  
 ฉันหรือเจือน้ าฉัน เช่น เนยใส เนยข้น น้ ามัน มันเหลว รากไม้ น้ าฝาด ใบไม้ ผลไม้ ยางไม้ 
เกลือต่างๆ 
 หยอดหรือทา เช่น ยาหยอดตา ยาทาแก้ปวดศีรษะ น้ ามันทาเท้า 
 ป้าย เช่น ยาป้ายตา 
 นัตถุ์ เช่น ยานัตถุ์ 
 ลูบไล้ เช่น ของหอมแก้โรคผิวหนัง 
 สูดควัน เช่น สูดควันแก้โรคปวดศีรษะ หลังจากท่ีนัตถุ์ยาแล้วไม่หาย 
 รม เช่น รมด้วยกระโจมรมเหงื่อ รมด้วยใบไม้ หรือรมใหญ่ เพ่ือแก้โรคลม 
 ๓. วิธีการรักษาและการดูแลรักษา 
 พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติเก่ียวกับวิธีการรักษาและการดูแลรักษาหลายวิธี ดังนี้  
 การระบายโลหิตออกหรือกอกด้วยเขาสัตว์ แก้โรคลมขัดยอกตามข้อ 
 การผ่า เช่น การผ่าฝี การตัดเนื้องอกด้วยก้อนเกลือ 
 การดูแลรักษา เช่น การชะล้างแผลโดยใช้น้ าแป้งเมล็ดผักกาดชะล้างแผลแก้คัน การใช้
ผ้าพันแผลกันน้ ามันไหลเยิ้ม การพอกแผลด้วยงาบดหรือยาพอก หรือหากแผลชื้นให้รมด้วยควัน 
 ๔. อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บยาและและการรักษา 
 พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติเก่ียวกับอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเก็บยาและและการรักษา ดังนี้ 
 กลักยาตาและฝาปิด ใช้เก็บยาป้ายตาให้สะอาด 
 ไม้ป้ายตา ใช้ป้ายตาเพ่ือให้สะอาดกว่าการใช้มือ 
 กล้องสูดควัน เพ่ือให้สะดวกต่อการสูดควันแทนการใช้ฝ้ายซึ่งท าให้แสบจมูก 
 กระโจม ส าหรับรมเหงื่อ 
 อ่างอาบน้ า หลังจากรมเหงื่อ 
 ลักจั่น ส าหรับเก็บน้ ามันที่หุงแล้ว 
 เขาสัตว ์ส าหรับกอกโลหิตที่เป็นพิษออกมาจากร่างกาย 
 ๕. ลักษณะของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับยาและการรักษา 
 พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติลักษณะของอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับยาและการรักษา ดังนี้ 
 กลักยาตา ท าด้วยกระดูก ท าด้วยงา ท าด้วยเขา ท าด้วยไม้อ้อ ท าด้วยไม้ไผ่ ท าด้วยไม้ ท า
ด้วยยางไม้ ท าด้วยผลไม้ ท าด้วยโลหะ ท าด้วยเปลือกสังข์  
 ไม้ป้ายยาตา ท าด้วยกระดูก ท าด้วยงา ท าด้วยเขา ท าด้วยเปลือกสังข์  
 กล้องยานัตถุ์ ท าด้วยกระดูก ท าด้วยเปลือกสังข์ และเป็นกล้องยานัตถุ์มีหลอดคู่ 
 กล้องสูดควัน ท าด้วยกระดูก ท าด้วยงา ท าด้วยเขา ท าด้วยไม้อ้อ ท าด้วยไม้ไผ่ ท าด้วยไม้ 
ท าด้วยยางไม ้ท าด้วย ผลไม ้ท าด้วยโลหะ ท าด้วยเปลือกสังข์  



ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒  พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙232

 

 ลักจั่น ท าด้วยโลหะ ลักจั่นท าด้วยไม้ ลักจั่นท าด้วยผลไม้ส าหรับเก็บน้ ามันท่ีหุงแล้ว 
 ๖. วิธีการปรุงยา 
 พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติเก่ียวกับการปรุงยาเพ่ือใช้รักษาโรคต่างๆ ดังนี้ 
 บด ด้วยหิน เช่น บดรากไม้ด้วยหินก่อนฉัน 
 ต า โดยใช้ครกและสากหรือใช้เครื่องร่อนยาผง หรือใช้ผ้ากรองยาท าให้เป็นผงก่อนใช้ทา 
เช่น มูลโค ดินเหนียว กากน้ าย้อม 
 เจือน้ า เช่น ใช้คูถเจือน้ าฉันแก้พิษยา 
 ๗. เครื่องมือที่ใช้ในการท ายา 
 พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติเก่ียวกับเครื่องมือที่ใช้ท ายาดังนี้  
 หินบดและลูกหินบด ส าหรับบดรากไม้ 
 ครกและสาก เครื่องร่อนยาผง ผ้าร่อนยา เพ่ือให้ได้ยาผงใช้ส าหรับทา 
 ๘. รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษา 
 พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติเก่ียวกับรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการรักษา ดังนี้  
 ฝาปิดกลักยาตา เพ่ือป้องกันฝุ่น  
 ด้ายถักผูกฝากับกลักยาตา เพ่ือป้องกันฝาสูญหาย 
 ภาชนะส าหรับเก็บไม้ป้ายยาตา เพ่ือรักษาความสะอาดของไม้ป้ายตา 
 ถุงกลักยาตา เพ่ือความสะดวกในการเก็บและการรักษาความสะอาด 
 เชือกผูกกลักยาตาเป็นสายสะพาย เพ่ือให้สะดวกในการพกพา 
 ฝาปิดกล้องสูดควัน เพ่ือป้องกันสัตว์เล็กเข้าไปอาศัย 
 ถุงกล้องสูดควันแบบถุงคู่ เพ่ือป้องกันกล้องกระทบกัน  
 เชือกผูกกล้องสูดควันเป็นสายสะพาย เพ่ือให้สะดวกในการพกพา 
 ๙. พระวินัยการรับประเคนยาและการปรับอาบัติ 
 พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติเก่ียวกับการรับประเคนยาและการปรับอาบัติ ดังนี้  
 ทรงอนุญาตให้ฉันเภสัช 5 ก่อนเที่ยงวัน แต่ภิกษุอาพาธหนักขึ้นเพราะอาหารไม่ย่อย จึง
ทรงอนุญาตให้ฉันได้ก่อนเที่ยงวันและหลังเที่ยงวัน 
 ทรงอนุญาตมันเหลวที่เป็นยา ที่รับประเคนก่อนเที่ยงวัน เจียวและกรองก่อนเที่ยงวัน ให้
ฉันอย่างน้ ามัน ไม่ต้องอาบัติ แต่ถ้ารับประเคน เจียว และกรองหลังเที่ยงวันข้อใดข้อหนึ่งต้องอาบัติ
ทุกกฎ 
 ทรงอนุญาตรากไม้ที่เป็นยา น้ าฝาดที่เป็นยา ใบไม้ท่ีเป็นยา ผลไม้ที่เป็นยา ยางไม้ที่เป็นยา 
เกลือที่เป็นยา รับประเคนเก็บไว้ได้ตลอดชีวิต ฉันเมื่อจ าเป็น ถ้าไม่จ าเป็น ภิกษุฉัน ต้องอาบัติทุกกฎ 
 ทรงอนุญาตยามหาวิกัฏ ๔ อย่าง คือ คูถ มูตร เถ้า และดิน รับประเคนเมื่อมีกัปปิยการก 
ถ้าไม่มีกัปปิยการก ให้หยิบเองได้ 
 ทรงอนุญาตน้ าดื่มเจือคูถแก้ยาพิษ โดยทรงอนุญาตคูถที่ภิกษุหยิบไว้ขณะก าลังถ่ายเป็น
อันประเคนแล้ว จึงไม่ต้องรับประเคนอีก 
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 ภิกษุรับเภสัช ๕ แล้วจะเก็บไว้บริโภคได้ไม่เกิน ๗ วัน ถ้าล่วงเกินให้ปรับอาบัติตามธรรม 
 จากที่กล่าวมาท้ังหมด จะเห็นได้ว่าพระผู้มีพระภาคเป็นผู้มีพระอัจฉริยภาพด้านการแพทย์
เป็นอย่างมาก แม้เนื้อหาจากพระไตรปิฎกที่น ามาวิเคราะห์เพียงน้อยนิด ยังแสดงให้เห็นว่าพระพุทธ
องค์มีพระอัจฉริยภาพทั้งเรื่องยา การรักษา อุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษา และอ่ืนๆ นอกจากนี้พระพุทธ
องค์ยังเน้นในเรื่องการรักษาความสะอาดสิ่งของเครื่องใช้ ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญทางการแพทย์อีกด้วย 
 ที่ส าคัญ พระพุทธองค์ยังได้บัญญัติเกี่ยวกับลักษณะของอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยไม่
ทรงอนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ที่มีราคาแพง เช่น กลักยาตาต้องท าด้วย งา เขา เปลือกสังข์ ห้ามท าด้วย
ทอง หรือเงิน หรือวัสดุที่มีราคาแพง เพ่ือสอนพระภิกษุสงฆ์ให้ใช้อุปกรณ์ที่หาได้ง่าย และใช้อุปกรณ์
ต่างๆ อย่างสมถะตามความจ าเป็น เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพระภิกษุด้วยกันเองและเป็นแบบอย่างที่
ดีให้กับคฤหัสถ์ 
 พระพุทธองค์ยังได้บัญญัติพระวินัยที่เกี่ยวข้องกับการอ านวยความสะดวกให้พระภิกษุใน
การดูแลรักษาตนเอง เช่น ทรงบัญญัติเรื่องฝาปิดกลักยาตา ด้ายผูกฝากับกลักยาตา ถุงใส่กลักยาตา 
สายสะพายกลักยาตา และอ่ืนๆ ซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อน แสดงให้เห็นว่าพระพุทธองค์เอาใจใส่ต่อ
ชีวิตความเป็นอยู่และสุขภาพของพระภิกษุแม้เรื่องเล็กๆ น้อยๆ 
 ในส่วนของการรับประเคนและการปรับอาบัติ โดยทั่วไปแล้วพระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้
รับประเคนและเก็บไว้ฉันได้ตลอดชีวิต และยังอนุโลมให้ฉันเภสัชบางอย่างได้หลังเที่ยงวันแสดงให้
เห็นว่าพระพุทธองค์มีความห่วงใยในสุขภาพของพระภิกษุเป็นอย่างมาก 
 กล่าวได้ว่าพระพุทธองค์ทรงเป็นห่วงและเห็นความส าคัญด้านสุขอนามัยและสุขลักษณะ
ของพระภิกษุสงฆ์ พระวินัยที่บัญญัติขึ้นช่วยให้พระภิกษุสงฆ์สามารถดูแลและรักษาสุขภาพให้หาย
จากอาการป่วยไข้ได้ได้ด้วยวิธีการต่างๆ อย่างเหมาะสม นับได้ว่าพระพุทธองค์มีพระอัจฉริยภาพด้าน
การแพทยอ์ย่างแท้จริง 
 
๕. สรุป 
 พระผู้มีพระภาค ได้บัญญัติพระวินัยที่เกี่ยวข้องกับเภสัชไว้ในหมวด เภสัชชขันธกะ 
บทความฉบับนี้ได้น ามาแสดงไว้ ๓ เรื่องคือ ปัญจเภสัชชกถา มูลาทิเภสัชชกถา และปิลินทวัจฉวัตถุ 
ซึ่ง จากข้อบัญญัติที่แสดงไว้และจากการเปรียบเทียบสรรพคุณยาในสมัยพุทธกาลกับยาสมุนไพรใน
ปัจจุบัน รวมถึงการวิเคราะห์พระอัจฉริยภาพด้านการแพทย์ที่กล่าวมาข้างต้น กล่าวได้ว่า 
 ๑. พระพุทธองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพในด้านการใช้ยาและการรักษา ยาส่วนมากเป็น
สมุนไพรที่หาได้ง่าย และเป็นทั้งอาหารและยาที่ชาวบ้านทั่วไปในท้องถิ่นแถบโลกตะวันออกใช้บริโภค
เพ่ือบ ารุงรักษาสุขภาพตั้งแต่สมัยพุทธกาล แม้ในปัจจุบันยังใช้กันทั่วไป  
 ๒. พระพุทธองค์ทรงเอาใจใส่ต่อพระสาวกในด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ ขณะเดียวกัน
พระพุทธองค์ไม่ละเลยความส าคัญในบทบาทหน้าที่ของสงฆ์และการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคฤหัสถ์
ในเรื่องการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องดีงามในการเก็บรักษายา และการใช้อุปกรณ์ต่างๆ เกี่ยวกับยา 
การรักษาที่เหมาะสม รวมถึงการรับประเคนยาในเวลาที่ถูกต้องเหมาะสม 
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 ๓. แม้ว่าพระพุทธองค์จะทรงสั่งสอนสาวกทั้งหลายให้เป็นคนดี มีจิตใจที่ดี และเห็นถึงสัจ
ธรรมของชีวิตว่า จะต้องพบกับความแก่ ความเจ็บ และความตายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การ
เปลี่ยนแปลงของชีวิตที่เกิดขึ้นเป็นกระแสไหลไม่หยุด จนไม่น่ายึดถือ ไม่น่าเอา แต่เมื่อคราวภิกษุ
อาพาธกม็ิใช่ว่าพระพุทธองค์จะทรงใช้ธรรมโอสถเพียงอย่างเดียว พระพุทธองค์ยังคงอนุญาตให้ใช้ยา
ที่มีอยู่ในขณะนั้นมารักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ เพ่ือบรรเทาความเจ็บป่วยด้วย 
 กล่าวโดยสรุป สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่เพียงแต่ทรงสั่งสอนเวไนยสัตว์
ให้มีคุณธรรมทางด้านจิตใจเท่านั้น แม้ในด้านสุขภาพร่างกาย พระพุทธองค์ก็ทรงให้ความส าคัญกับ
การรักษาสุขภาพ นั่นคือกายกับใจต้องไปด้วยกัน หากกายมีปัญหา ใจก็มีปัญหาตามไปด้วย ดังนั้น 
ภิกษุจึงต้องดูแลหรือรักษาสุขภาพโดยค านึงถึงทั้งสองส่วนให้สมดุลกัน ทั้งหมดนี้ จึงแสดงให้เห็นถึง
พระอัจฉริยภาพด้านการแพทย์ของพระพุทธองค์ได้อย่างชัดเจน 
 
๖. กิตติกรรมประกาศ 
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การเขียนรายงานการวิจัย: คุณูปการองค์ความรู้สู่สาธารณชน 
The Writing for Research Report: A Body of Knowledge 

Distribution to Public 
 

พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์  กิตฺติปญฺโ  
 

บทคัดย่อ 
การเขียนรายงานการวิจัยเป็นขั้นตอนหรือกระบวนการสุดท้ายของการวิจัยที่มีความส าคัญ

มาก องค์ประกอบของการเขียนรายงานการวิจัยจะประกอบไปด้วยโครงสร้าง ๓ ส่วน ได้แก่ ส่วนน า 
ส่วนเนื้อหา และส่วนอ้างอิง ซึ่งในแต่ละส่วนล้วนมีความส าคัญด้วยกันทั้งสิ้น การวิจัยที่ไม่มีการเขียน
รายงานการวิจัย จะไม่ก่อให้เกิดผลใดๆ เลย ซึ่งผลจากรายงานการวิจัยจะก่อให้เกิดประโยชน์ มี
คุณูปการในการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณชน 

การเขียนรายงานการวิจัย ผู้วิจัยควรยึดรูปแบบของสถาบันการศึกษาหรือรูปแบบของ
หน่วยงานที่ให้ทุนเป็นหลัก แต่ถึงกระนั้นรายงานการวิจัยที่ดีก็ยังคงต้องยึดหลักการแบบแผนตาม
สากลนิยมอยู่เช่นเดิม 
ค าส าคัญ: รายงานการวิจัย, องค์ความรู้ 
 

ABSTRACT 
The writing for research report is very important in the steps or end of 

process. The components of the research report were 3 sections as follows : 
surface , content and reference that in each section were important. The research 
without research report was not useful, In the other hand  the research report was 
usefulness for spread out of the body of knowledge to public. The writing for 
research report, the researcher should  follow the academic format or  the institute 
where there was sponsor, Even though the proper research report should follow 
universal format too. 
Keywords : Research Report, Body of Knowledge 
 
๑. บทน า 

การเขียนรายงานการวิจัย เป็นการเผยแพร่ผลงานการวิจัยที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาและ
ค้นคว้ามาให้ปรากฏสู่สาธารณชน อันถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่มีความส าคัญและมีประโยชน์อย่าง

                                         
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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มากทั้งต่อผู้วิจัยและบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย การเขียนรายงานการวิจัยเป็นขั้นตอนที่ส าคัญใน
กระบวนการทางวิชาการและการวิจัย เพราะมีบทบาทส าคัญในการน าเสนอข้อมูล จากการศึกษา
ค้นคว้า การเก็บรวบรวบข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การอภิปรายและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้
ท าการศึกษาและค้นคว้ามาในรูปแบบการเขียนและตีพิมพ์เผยแพร่ ซึ่งรูปแบบของการเขียนและการ
เผยแพร่นั้นอาจจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับแหล่งที่ให้ทุนในการศึกษาวิจัย สถาบันหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการท าวิจัย จะเป็นผู้ก าหนดรูปแบบของการเขียนรายงานการวิจัยและการน าเสนอ
ผลงานการวิจัยต่อไป  

๒. ความหมายและความส าคัญของรายงานการวิจัย 
การเขียนรายงานการวิจัยเป็นการน าเสนอข้อค้นพบในการค้นคว้าวิจัยเรื่องใดเรื่องหนึ่งตาม

กระบวนการวิจัย โดยเริ่มตั้งแต่วัตถุประสงค์ของการวิจัยไปจนถึงขั้นตอนในการวิเคราะห์แปล
ผลการวิจัย โดยในทุกขั้นตอนจะมีการเรียบเรียงอย่างเป็นขั้นเป็นตอนอย่างมีระบบ ระเบียบตาม
แบบแผนสากลนิยมและหลักเกณฑ์ทางวิชาการ เพ่ือเผยแพร่สู่สาธารณชน 

 ในการเขียนรายงานการวิจัยใดๆ มีความส าคัญ ดังนี้๑ 
๑) เป็นเอกสารทางวิชาการท่ีก่อให้เกิดการขยายขอบเขตองค์ความรู้ โดยที่ในศาสตร์ใดๆ ที่

ถ้ามีการด าเนินการวิจัยอย่างต่อเนื่อง และหลากหลาย จะท าให้ข้อสงสัยที่เกิดขึ้นได้รับการอธิบาย 
ชี้แจงให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น  

๒) ก่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพ/ศาสตร์ให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น เนื่องจากมีการศึกษาค้นคว้า
แล้วได้มีการจดบันทึกข้อมูลไว้ให้บุคคลในวิชาชีพ/ศาสตร์รุ่นต่อไปได้มีการศึกษา ค้นคว้าเพ่ิมเติมให้
มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

๓) เป็นสื่อกลางระหว่างผู้วิจัยกับผู้ที่สนใจในประเด็นเดียวกันได้รับทราบและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพ่ือร่วมกันในการพัฒนาวิชาชีพ/ศาสตร์นั้นๆ ให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป 

๓. หลักทั่วไปในการเขียนรายงานการวิจัย 
ในการเขียนรายงานวิจัยมีประเด็นที่ควรตระหนักดังต่อไปนี้๒ 
๑) ความครบถ้วนสมบูรณ์ของเนื้อหา ในรายงานวิจัยที่เขียนจะต้องมีเนื้อหาสาระที่

ส าคัญๆ ครบถ้วน ซึ่งได้แก่ ปัญหาการวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย กรอบแนวคิดทฤษฎีที่ใช้ ในการ
วิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และผลการวิจัยที่ตอบปัญหา และวัตถุประสงค์การ
วิจัย ประเด็นเหล่านี้นับว่ามีความส าคัญที่จะสื่อให้ผู้อ่านหรือผู้ใช้งานวิจัย ทราบว่าผู้วิจัยท าวิจัยใน
เรื่องใด (ต้องการหาค าตอบให้กับปัญหาใด) ท าวิจัยเพ่ืออะไร ท าวิจัยอย่างไร และได้ผลวิจัยเป็น

                                         
๑กฤติยา วงศ์ก้อน,ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์สถาบันราชภัฏ

สวนสุนันทา, ๒๕๔๕), หน้า ๑๙๗. 
๒รัตนะ  บัวสนธ์, ปรัชญาวิจัย, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทเอเชียแปซิฟิคพริ้นติ้ง จ ากัด, 

๒๕๕๒), หน้า ๒๓๒ – ๒๓๓. 
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ประการใด ดังนั้น การเขียนรายงานวิจัยจึงต้องพิจารณา ให้ครอบคลุมในประเด็นที่กล่าวมาทั้งหมด
นี้  

๒) ความต่อเนื่องกลมกลืน นอกจากในรายงานวิจัยที่เขียนจะต้องมีความสมบูรณ์ครบถ้วน
ของเนื้อหาตามประเด็นต่างๆ ที่กล่าวแล้ว การเขียนให้เกิดความเชื่อมโยงสอดรับ เป็นเหตุเป็นผลกัน
ในประเด็นและระหว่างประเด็นเหล่านี้ นับว่ามีความส าคัญไม่น้อย เพราะถ้าไม่ระวังก็อาจจะเกิ ด
ความขัดแย้ง ไม่สอดรับกันระหว่างข้อความที่เขียนในแต่ละประเด็น อาทิ ข้อความที่เขียนระหว่าง
ปัญหาการวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัยไม่ต่อเนื่องสอดรับกัน กล่าวคือ ปัญหาการวิจัยกล่าวอีก
อย่างหน่ึง ในขณะที่วัตถุประสงค์การวิจัยเขียนไว้อีกอย่างหนึ่ง นั่นคือ เขียนไปคนละทางกัน 
นอกจากนั้นแล้ว ภาษาที่ใช้ในการเขียนถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ควรจะมีความกลมกลืนสม่ าเสมอตลอด
รายงานวิจัย เช่น ค าว่าความเที่ยงตรงหรือความตรง (Validity) และความเชื่อมั่นหรือความเที่ยง 
(Reliability) ของเครื่องมือการวิจัย ถ้าจะใช้ค าว่าความเที่ยงตรง ก็ต้องใช้ค านี้ตลอดรายงานมิใช่ใช้
ค าว่า “ความเที่ยงตรง” บ้าง “ความตรง” บ้าง และถ้าใช้ค าว่า “ความเที่ยงตรง” ก็จะต้องใช้คู่กับ
ค าว่า “ความเชื่อมั่น” มิใช่ “ความเที่ยง” หรือถ้าจะใช้ค าว่า “ความตรง” ก็ต้องใช้คู่กับว่า “ความ
เที่ยง” ท านองนี้ เป็นต้น การใช้ภาษาเขียนรายงานการวิจัยที่มีความต่อเนื่องเป็นเหตุเป็นผลระหว่าง
ข้อความและความสม่ าเสมอของภาษาที่ใช้เขียนก็นับว่ามีความส าคัญที่จะท าให้รายงานวิจัยนั้นน่า
อ่านเป็นอย่างมาก 

๓) ความชัดเจน กระชับไม่คลุมเครือวกวน สิ่งส าคัญอีกประการหนึ่งของการเขียนรายงาน
วิจัย ก็คือการใช้ภาษาเพ่ือสื่อความกับผู้อ่านโดยที่ภาษาที่เขียนนั้น จะต้องมีความชัดเจน สื่อความ
อย่างตรงไปตรงมา อย่าเขียนโดยใช้ภาษาที่คลุมเครือ เขียนวกวนอ่านแล้วต้องตีความจึงจะเข้าใจใน
สิ่งที่เขียนหรือบางครั้งเมื่อพยายามตีความแล้วก็ยังไม่สามารถจะเข้าใจได้ การเขียนรายงานวิจัยไม่
จ าเป็นต้องใช้ส านวนโวหารที่ดูให้สูงส่ง ยกเว้นค าบางค าที่เป็นศัพท์เทคนิคเฉพาะเท่านั้น ที่อาจ
จ าเป็นต้องใช้บ้าง นักวิจัยต้องเลือกใช้ภาษาที่ท าให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายๆ ยกตัวอย่างการใช้ภาษา
แปลผลวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติในท านองที่ว่า “วิธีสอนสองวิธีท าให้ผมสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิจัย
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑” หรือ ค าว่า “มีความสัมพันธ์ในระดับสูงและ
เป็นไปในทางบวกระหว่างผลการเรียนวิชาภาษาไทยกับผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ” การเขียน
เช่นนี้ ถ้าเขียนให้นักวิจัยด้วยกันอ่านก็ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใด แต่ถ้าเขียนเพ่ือสื่อความต่อ
สาธารณชนก็ควรจะปรับให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น เช่น อาจเขียนเสียใหม่ว่า “วิธีสอนสองวิธีท าให้ผล
สัมฤทธิ์การเรียนวิชาวิจัยแตกต่างกันจริง” หรือ “ผลการเรียนวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษจะ
เกี่ยวข้องกันในลักษณะที่ว่าถ้าเรียนวิชาภาษาไทยได้ดีแล้วก็จะเรียนวิชาภาษาอังกฤษได้ ดีด้วย
เช่นกัน” ท านองนี้เป็นต้น 

๔) ความถูกต้อง การเขียนรายงานวิจัยจะต้องระมัดระวังให้มีความถูกต้องเป็นอย่างมาก
ทั้งที่เป็นความถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งได้แก่ แบบแผนการวิจัย การเก็บข้อมูล การใช้เทคนิควิธี
วิเคราะห์ข้อมูล การแปลและสรุปผลการวิจัย ความถูกต้องในการอ้างอิง แหล่งที่มา ตลอดจน
ความถูกต้องการจัดพิมพ์ เรียงล าดับเนื้อหา เลขหน้า เป็นต้น 
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ประเด็นเหล่านี้เป็นสิ่งที่นักวิจัยพึงตรวจสอบในการเขียนรายงานวิจัย เพ่ือเผยแพร่ผลวิจัย
ของตนให้เป็นที่รับรู้และน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป ไม่ว่ารายงานวิจัยที่เขียนนั้นจะเป็นแบบใดก็ตาม 
แต่ประเด็นท่ีกล่าวนี้ก็เป็นหลักทั่วๆ ไปที่นักวิจัยจะต้องน ามายึดถือปฏิบัติ ถ้าประสงค์จะให้งานวิจัย
ของตนมีคุณค่ายิ่งขึ้น 

๔. ประเภทของรายงานการวิจัย 
รายงานทางการวิจัยที่ส าคัญๆ อาจแบ่งได้เป็น ๕ ประเภทดังนี้๓ 
๑) โครงเสนอการวิจัย (Research Proposal) เป็นแผนงาน โครงการและกลวิธีในการท า

วิจัยที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า เพ่ือบอกให้ทราบว่าจะท าวิจัยในประเด็นปัญหาการวิจัยเรื่องอะไร ท าไมจึง
เลือกท าวิจัยในประเด็นปัญหาการวิจัยนั้น และจะท าวิจัยหรือหาค าตอบในประเด็นปัญหาการวิจัย
นั้น ได้อย่างไร 

๒) สารนิพนธ์ (Independent Study Report) เป็นรายงานการศึกษาอิสระอาจจะมี
ลักษณะเป็นการทบทวนวรรณกรรม กรณีศึกษา การท าโครงการ หรือการท าวิจัยในขอบเขตเนื้อหา
ที่เฉพาะเจาะจงก็ได้ ซึ่งเนื้อหาสาระและวิธีการจะต้องจัดท าอย่างมีระบบระเบียบและมีเหตุผล 
เช่นเดียวกับการท าวิจัย และจัดท ารายงานขึ้นเพ่ือเสนอเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา 

๓) วิทยานิพนธ์ (Thesis) ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation) เป็นรายงานการค้นคว้าวิจัยที่เรียบ
เรียงขึ้นอย่างละเอียดรอบคอบ มีเหตุ มีผล ตามขั้นตอนระเบียบวิธีการวิจัย เพ่ือใช้เป็นส่วนประกอบ
ส าคัญ ส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตหรือดุษฎีบัณฑิต 

๔) รายงานการวิจัย (Research Paper or Report) เป็นรายงานการค้นคว้าวิจัยที่เรียบ
เรียงขึ้นอย่างมีระบบ ระเบียบ มีเนื้อหาสาระอย่างละเอียด สมบูรณ์ พิมพ์เผยแพร่เป็นเล่มโดยเฉพาะ 

๕) บทความวิจัย (Research Article) เป็นรายงานเชิงวิเคราะห์ที่เรียบเรียงขึ้นในลักษณะ
บทความที่สั้น กะทัดรัด ชัดเจน แต่มีเนื้อหาสาระครบถ้วน เพ่ือเสนอผลงานที่ได้จากการค้นคว้าวิจัย 
และส่งลงพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ โดยทั่วไปจะก าหนดความยาวของเนื้อหา จ านวนตาราง
หรือภาพประกอบ 

นอกจากนี้ ยังมีรายงานทางการวิจัยบางประเภท เช่น 
๑) รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) เป็นรายงานที่จัดท าขึ้นหลังจากได้ท าวิจัย

ไปแล้วส่วนหนึ่ง เป็นรายงานเพ่ือให้ ผู้ให้ทุนสนับสนุนทราบ ตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน ซึ่งการท าวิจัย
แต่ละเรื่อง อาจจะมีรายงานความก้าวหน้าหลายฉบับก็ได้ และแต่ละฉบับเนื้อหาก็จะแตกต่างกัน 

๒) รายงานการวิจัยเบื้องต้น (Preliminary Report) เป็นรายงานที่ได้ท าวิจัยเสร็จสมบูรณ์
แล้ว แต่ยังไม่ได้พิมพ์เผยแพร่หรือพิมพ์เผยแพร่เฉพาะกลุ่ม เช่น ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ 
ยังต้องมีการปรับปรุงแก้ไขบางส่วนให้สมบูรณ์มากขึ้น 

                                         
๓บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, คู่มือการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์ , พิมพ์ครั้งที่ ๗, 

(กรุงเทพมหานคร : จามจุรีโปรดักท์, ๒๕๔๖), หน้า ๑๔ - ๑๕. 
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๓) รายงานสรุปผลการวิจัย (Summary Report) เป็นรายงานที่น าเสนอเฉพาะส่วนที่เป็น
สาระส าคัญเท่านั้น แต่มีรายละเอียดเนื้อหาครบถ้วน สมบูรณ์มักใช้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานการ
วิจัย วิทยานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์ 

๔) รายงานการท าวิจัยส าหรับผู้บริหาร (Report for Executives) เป็นรายงานที่เขียนขึ้น
เพ่ือผู้บริหารโดยเฉพาะ จะไม่มีรายละเอียดของวิธีการท าวิจัย มีแต่หลักการและข้อสรุป 
(Conclusion) ของผลการวิจัยกับข้อเสนอแนะเท่านั้น 

๕. จุดมุ่งหมายการเขียนรายงานผลการวิจัย 
การเขียนรายงานการวิจัยมีจุดมุ่งหมายดังนี้๔ 
๑) เพ่ือบอกให้ผู้อ่านทราบถึงรายละเอียดของการวิจัยที่ท าทุกขั้นตอน ตั้งแต่รายละเอียด

เกี่ยวกับปัญหาการวิจัย ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งมีส่วนท าให้ผู้วิจัยเกิดแนวความคิดในการ
ท าวิจัย ระเบียบวิธีที่ใช้ในการวิจัย ตลอดจนผลการวิจัยที่ได้ค้นพบจากการวิจัย 

๒) เพ่ือใช้เป็นเอกสารอ้างอิง ส าหรับการศึกษาค้นคว้าต่อไป เนื่องจากผลการวิจัยที่ค้นพบเป็น
สิ่งใหม่ที่ยังไม่มีผู้ใดค้นพบมาก่อน การเขียนรายงานการวิจัยเป็นลายลักษณ์อักษร จึงเป็นเอกสารทาง
วิชาการที่สามารถใช้อ้างอิงส าหรับการค้นคว้าต่อไปได้ 

๓) เพ่ือประโยชน์ในการน าไปใช้แก้ปัญหา ความรู้จากการค้นพบโดยการวิจัยจะน าไปใช้ในการ
แก้ปัญหาได้อย่างกว้างขวางหากได้มีการเผยแพร่ 

๔) ท าให้ประหยัดทั้งเวลา แรงงานและงบประมาณในการศึกษาค้นคว้า หากเกิดปัญหาท านอง
เดียวกันกับที่มีผู้ท าวิจัยมาก่อน ก็อาจสามารถน าผลการวิจัยมาใช้แก้ปัญหาได้โดยไม่ต้องท าวิจัยซ้ า 
หรือหากจะท าวิจัยใหม่ก็จะมีแนวโน้มในการท าวิจัยท าให้ประหยัดเวลาในการศึกษา 

๕) เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการท าวิจัยต่อไป โดยทั่วไปแล้วรายงานการวิจัยมักเสนอปัญหาที่
ผู้วิจัยควรท าต่อเนื่องไปกับปัญหานั้นไว้ตอนท้ายของรายงาน เพ่ือให้งานวิจัยสมบูรณ์ 
 
๖. หลักในการเขียนรายงานวิจัย 

การเขียนรายงานการวิจัยที่ดีเปรียบได้เหมือนการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ที่สวยงาม มี
สง่าเหมาะสมและเป็นที่สะดุดตาแก่ผู้พบเห็น ในทางตรงกันข้าม ถ้ารายงานวิจัยท าได้ไม่ดีถือได้ว่า
เป็นความล้มเหลวของผู้วิจัย ดังนั้นในหัวข้อต่อไปนี้จึงจะขอน าเสนอหลักในการเขียนรายงานวิจัยที่ดี
ที่จะเพ่ิมสีสันและเสน่ห์ให้กับงานวิจัย 

๑) ใช้ส านวนที่อ่านเข้าใจง่าย ไม่แปลกพิสดาร ควรใช้สรรพนามแทนตัวเองว่าผู้วิจัย 
๒) ต้องเขียนให้อยู่ในรูปของอดีต เพราะรายงานวิจัยเป็นการบอกเล่าเหตุการณ์ด าเนินการ

วิจัยที่เกิดข้ึนผ่านมาแล้ว 

                                         
๔ภัทรา นิคมานนท์, ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : อักษราพิพัฒน์, ๒๕๔๒), 

หน้า ๒๔๕. 
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๓) ใช้ภาษาให้ถูกต้องตามหลักภาษา ตรวจสอบตัวสะกดต่างๆ ให้ถูกต้อง ตรวจสอบเลข
หน้าสารบัญให้ตรงกันกับเลขหน้าในเล่ม 

๔) เนื้อหาที่น าเสนอต้องถูกต้อง ตรงประเด็นและครอบคลุมวัตถุประสงค์การวิจัย 
๕) การเขียนผลการวิจัยต้องเสนอตามความเป็นจริงที่ได้มา ผู้วิจัยต้องไม่ใส่ความคิดเห็น

ส่วนตัวลงไป ถ้าต้องการแสดงความคิดเห็นให้น าเสนอไว้ในส่วนของการอภิปรายผล 
๖) จัดเรียงล าดับเนื้อหาให้เหมาะสม ไม่วกวนจนน่าเวียนหัว ต้องมีการเชื่อมโยงเนื้อหาใน

แต่ละช่วงให้เข้ากันมีความกลมกลืนเป็นเรื่องเดียวกัน 
๗) ใช้ส านวน ภาษา ค าศัพท์ แบบใดควรใช้แบบนั้นตลอดการน าเสนอ มีความคงเส้นคงวา

ในการน าเสนอ 
๘) จัดองค์ประกอบของการสื่อความหมายให้เหมาะสม เช่น การใช้แผนภูมิ รูปภาพ ตาราง 

กราฟ เพ่ือช่วยสื่อให้ผู้อ่านมีความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น 
๙) การอ้างอิงข้อมูลใดๆ ควรมีแหล่งที่มา ใช้แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและต้องค านึงถึงความ

ทันสมัยของข้อมูลที่น ามาใช้ในการอ้างอิงด้วย๕ 
 
๗. ลักษณะส าคัญของรายงานการวิจัยที่ดี 

๑) มีทฤษฎีมารองรับ ในการศึกษาวิจัยควรจะมีรายละเอียดของเนื้อหาที่มีหลักการหรือ
ทฤษฎีมารองรับอย่างเหมาะสม โดยที่หลักการหรือทฤษฎีนี้จะต้องเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ 
และต้องตรงกับเนื้อหาวิจัยที่ศึกษาด้วย 

๒) การแสดงความคิดเห็นของผู้วิจัย ผู้วิจัยควรจะต้องมีการแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมจาก
หลักการหรือทฤษฎี เพ่ือที่จะแสดงจุดเด่นให้ต่างจากงานวิจัยที่ได้ท ามาแล้ว 

๓) ความถูกต้อง รายงานที่ดีจะต้องมีความถูกต้องในข้อเท็จจริง ในการสรุปหรือให้ความ
คิดเห็นจะต้องไม่ผิดเพ้ียนหรือมีอคติกับข้อเท็จจริง นอกจากนี้การใช้ภาษาจะต้องเหมาะสมและ
ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 

๔) ความชัดเจน ผู้วิจัยจะต้องมีความชัดเจนในการใช้ภาษารวมไปถึงล าดับขั้นตอนการ
น าเสนอเนื้อหาให้มีความสัมพันธ์กัน 

๕) ความเหมาะสม รายงานที่ดีจะต้องมีความเหมาะสมในด้านการจัดรูปแบบการเขียน
รายงาน คือจะต้องมีความสม่ าเสมอ เป็นระเบียบสวยงามไม่ซ้ าซ้อน และไม่ท าให้ผู้อ่านเกิดความ
สับสน 

๖) ความมีจรรยาบรรณ กรณีที่ข้อความหรือความคิดเห็นที่ปรากฏอยู่ในรายงานการวิจัย
น ามาจากผู้อ่ืน ควรมีการอ้างอิงเจ้าของข้อความหรือความคิดเห็นนั้นด้วย และควรมีความซื่อสัตย์ต่อ 
 
                                         

๕ธานินทร์  ศิลป์จารุ, การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS, พิมพ์ครั้งที่ ๙, (นนทบุรี : 
บริษัท เอส. อาร์. พริ้นติ้ง แมสโปรดักส์ จ ากัด, ๒๕๕๑), หน้า ๒๑๘. 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล คือในการรายงานผลก็ควรรายงานตามความเป็นจริงที่ปรากฏ๖ 

๘. การวางแผนการเขียนรายงาน 
การเขียนรายงานเป็นการประมวลความคิดอย่างมีระบบ จึงต้องมีการวางแผนการเขียน

ตั้งแต่การวางโครงเรื่อง ก าหนดแนวคิด และก าหนดวัตถุประสงค์ 
๑. การวางโครงเรื่อง โครงเรื่องเป็นสิ่งก าหนดขอบข่ายเนื้อหาของรายงาน ทั้งยังช่วยให้

เนื้อหาต่อเนื่องตามล าดับ ครอบคลุมสิ่งที่ต้องการศึกษาค้นคว้า การเขียนโครงเรื่องนิยมจัดแบ่งเป็น
หัวข้อ มีหัวข้อใหญ่ที่ใช้เลขก ากับหลักเดียว หัวข้อรองใช้เลขก ากับสองหลัก หัวข้อย่อยใช้เลขก ากับ
สามหลัก ทุกหัวข้อต้องสัมพันธ์กัน 

๒. การก าหนดแนวคิด แนวคิดหรือมโนคติ (Concept) เป็นข้อความที่แสดงแก่นหรือ
เป้าหมายเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพ่ือให้ได้ข้อสรุปรวมและข้อแตกต่างเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
โดยครอบคลุมข้อเท็จจริง กฎ ทฤษฎี ประเด็นการสรุปสาระส าคัญ และข้อความที่มีลักษณะรวบ
ยอด การเขียนรายงาน ผู้เขียนควรก าหนดแนวคิดส าหรับหัวข้อใหญ่แต่ละหัวข้อ เพ่ือเน้นแก่นและ
เป้าหมายแต่ละเรื่อง แนวคิดแต่ละข้อจะสัมพันธ์กันและล าดับตามเนื้อเรื่อง เมื่อเขียนเนื้อหา ผู้เขียน
จะต้องไม่ลืมเป้าหมายที่ก าหนดไว้จากแนวคิดนี้ โดยขยายความหรือเสริมแนวคิดให้ละเอียดชัดเจน 

๓. การก าหนดวัตถุประสงค์ ผู้เขียนรายงานจะต้องตั้งวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนว่า จะเขียน
รายงานนี้เพ่ือต้องการเสนอสิ่งใด การเขียนรายงานจึงมีแนวทางในการศึกษาค้นคว้า และการ
น าเสนอที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ลักษณะของวัตถุประสงค์ก็ควรแสดงพฤติกรรมที่ชัดเจนประกอบเนื้อหาแต่
ละประเด็น เช่น อธิบาย บ่งชี้ ยกตัวอย่าง เปรียบเทียบ เสนอแนะ รวบรวม แยกแยะ สรุปผล ฯลฯ 

 

๙. โครงสร้างของรายงานการวิจัย 
การเขียนรายงานวิจัยมีโครงสร้างตามหลักสากลที่ยึดถือโดยทั่วไปอยู่  ๓ ส่วน คือ 

ส่วนประกอบตอนต้น ส่วนประกอบด้านเนื้อหา และส่วนประกอบตอนท้าย ซึ่งโครงสร้างดังกล่าว
เป็นภาพกว้างๆ ในการเขียนรายงานการวิจัยโดยทั่วๆ ไป แต่ถ้าเป็นวิทยานิพนธ์ หรืองานการค้นคว้า
อิสระ ผู้วิจัยจะต้องยึดระเบียบการเขียนของสถาบันนั้นๆ เพ่ือให้การเขียนมีรูปแบบตามที่แต่ละ
สถาบันก าหนดไว้เป็นหลัก ดังแผนภาพที่ ๑ 

 
 
 

                                         
๖ชุติระ ระบอบและคณะ, ระเบียบวิธีวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 

๒๕๕๒), หน้า ๒๒๔ – ๒๒๕. 
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แผนภาพที่ ๑ แสดงโครงสร้างของรายงานการวิจัย 
 

๑๐. ขั้นตอนการเขียนรายงานการวิจัย 
การเขียนรายงานทางการวิจัยอาจแบ่งเป็นขั้นตอน เพ่ือสะดวกในการเขียนได้ดังนี้๗ 

                                         
๗บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, คู่มือการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์, หน้า ๑๖ - ๑๗. 

โครงสร้างของรายงานการวิจัย 

ส่วนเน้ือหา 

ประกอบด้วย 
 ปกนอก/ปกใน 
 หน้าอนมุัต ิ
 บทคัดย่อ 
 กิตตกิรรมประกาศ 
 สารบัญ 
 สารบัญตาราง 
 สารบัญภาพ 
 ค าอธิบาสัญลกัษณ์  
   และค าย่อ 
 ค าอธิบายค าย่อ 
   ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) 

ประกอบด้วย 
บทท่ี ๑ บทน า 
 ความเป็นมาและความส าคัญ

ของปัญหา 
 วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
 ปัญหาที่ต้องการทราบ 
 ขอบเขตการวิจัย 
 สมมติฐานการวจิัย (ถ้ามี) 
 นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 
 ประโยชนท์ี่ได้รับจากการวิจัย 

บทท่ี ๒ เอกสารและงานวิจยัท่ี 
            เกีย่วข้อง 
 แนวคิดและทฤษฎทีี่เกี่ยวข้อง 
 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
 กรอบแนวคิดการวจิัย 

บทท่ี ๓ วิธีด าเนินการวิจยั 
 รูปแบบการวิจัย 
 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
 เครื่องมือการวิจัย 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิตทิี่ใช้

ในการวิเคราะห์ขอ้มูล 
บทท่ี ๔ ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

บทท่ี ๕ บทสรุป อภิปรายผล และ 
           ข้อเสนอแนะ 
 สรุปผลการวิจัย 
 อภิปรายผลการวิจัย 
 ข้อเสนอแนะ 

ประกอบด้วย 
 บรรณานกุรม 
 ภาคผนวก 

- หนังสือเชิญต่างๆ 
- หนังสือขอความ 
  ร่วมมือ 
- รายชื่อผูเ้ชี่ยวชาญ 
- แบบสอบถามที่ใช ้
  ในการวิจัย 

 ประวัติผู้วจิัย 
 

ส่วนอ้างอิง ส่วนน า 
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๑) ก าหนดหัวเรื่อง ขั้นแรกจะต้องก าหนดหรือตั้งชื่อหัวเรื่องก่อนว่าจะเขียนในเรื่องอะไร 
ซึ่งอาจจะใช้ชื่อเรื่องที่เป็นหัวเรื่องของโครงการวิจัยที่ได้ท าเสนอไว้ก่อน หรือตั้งใหม่ให้เหมาะสม 
สอดคล้องกับเนื้อหาที่จะเสนอเฉพาะในตอนนั้นๆ ก็ได้ การท าวิจัย ๑ เร่ือง อาจเขียนรายงานได้
หลายเรื่อง 

๒) ก าหนดขอบเขตและท าความเข้าใจหัวเรื่อง จากหัวเรื่องก่อนเขียนจะต้องก าหนด
ขอบเขตของหัวเรื่องให้ชัดเจนว่า ต้องการเสนอกว้างขวางแค่ไหนจะเสนออะไรบ้าง และอะไรบ้างที่
จะไม่เสนอ เมื่อก าหนดขอบเขตได้แล้ว ต่อไปต้องท าความเข้าใจด้วยการตีความหมาย วิเคราะห์ค า 
ข้อความและแนวความคิด รวมทั้งทฤษฎีที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน 

๓) วางโครงเรื่อง เป็นการก าหนดโครงเรื่องที่จะเขียน ควรเริ่มจากก าหนดหัวข้อเรื่องใหญ่ๆ 
ก่อนว่า จะกล่าวถึงเรื่องอะไร จะท าเป็นบทหรือไม่ ถ้าท าเป็นบทจะมีกี่บท ถ้าไม่ท าเป็นบท จะมี
หัวข้อเรื่องใหญ่ๆ อะไรบ้าง จัดเรียงหัวข้อตามล าดับ การวางโครงเรื่อง ก็คือ การท าสารบัญเนื้อหาที่
เขียนนั่นเอง ควรท าไว้อย่างละเอียด ครบถ้วนทุกหัวข้อตามข้อมูลที่ได้มา 

๔) รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เมื่อวางโครงเรื่องที่จะเขียนจะเรียบร้อยแล้วจากนั้นจึง
ทบทวน ส ารวจเนื้อหาจากเอกสารต่างๆ และจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด ควรเก็บรวบรวมให้
มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ต้องพยายามเก็บจากหลายๆ แหล่ง หนังสือหลายๆ เล่ม เพ่ือจะได้
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและเนื้อหาไปในตัว อนึ่งหลังจากรวบรวมข้อมูลจากเอกสารแล้ว 
อาจจะต้องมีการปรับโครงเรื่องใหม่ให้เหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหาที่รวบรวมมาก็ได้ 

๕) รวบรวมข้อมูลสนาม ข้อมูลสนามเป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาโดยตรง จ าเป็นจะต้อง
ตรวจสอบและวิเคราะห์ผล จัดเตรียมท าเป็นตารางไว้ให้เรียบร้อยก่อนเขียนรายงาน 

๖) เขียนฉบับร่าง เริ่มเขียนฉบับร่างตามโครงเรื่อง เรียงตามล าดับของหัวข้อเรื่องใหญ่และ
หัวข้อเรื่องย่อยที่ก าหนดไว้ การเขียนควรท าความเข้าใจข้อมูล เนื้อหา สาระของบท ตอน หรือหัวข้อ
นั้นๆ อย่างละเอียดครบถ้วน เพื่อให้ทราบว่าจะเขียนอะไรบ้างทั้งหมด และในหัวข้อนั้นจะเสนออะไร
เป็นใจความส าคัญก่อน จากนั้นจึงเรียบเรียงเขียน 

๗) แก้ไขและขัดเกลา หลังจากเขียนฉบับร่างเสร็จแล้ว ควรทิ้งไว้ ๑ สัปดาห์จึงน ามาอ่าน
ใหม่ ท าความเข้าใจเนื้อหาตลอดทั้งเรื่อง เพ่ือตรวจสอบส านวน ภาษา ข้อมูล ความถูกต้องของ
เนื้อหา และความสอดคล้องต่อเนื่องของเรื่อง จะได้แก้ไขและขัดเกลาให้เรียบร้อย 

๘) ส่งให้เพื่อนและผู้รู้อ่าน วิจารณ์ จากที่ได้แก้ไข ขัดเกลาเรียบร้อยแล้ว จัดพิมพ์ฉบับร่าง 
ควรส่งให้เพ่ือนๆ อ่านและวิจารณ์เสียก่อน จึงส่งให้ผู้เชี่ยวชาญเนื้อหาและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องนั้นได้อ่าน และขอค าวิจารณ์ รวบรวมข้อวิจารณ์และข้อเสนอแนะที่ได้ทั้งหมดมาพิจารณา
วิเคราะห์ใช้เป็นแนวทางแก้ไขให้สมบูรณ์อีกครั้ง 

๙) เขียนฉบับสมบูรณ์ น าฉบับร่างมาอ่านให้ตลอดทั้งเล่มอีกครั้ง พร้อมน าข้อวิจารณ์และ
ข้อเสนอแนะจากเพ่ือนๆ และผู้เชี่ยวชาญมาใช้ประกอบการแก้ไข ปรับปรุง จัดท าเป็นฉบับสมบูรณ์
ต่อไป 
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๑๑. ลักษณะของรายงานที่ดี 
นอกจากจะมีส่วนประกอบครบถ้วนทั้งส่วนน า ส่วนเนื้อหาและส่วนอ้างอิงแล้ว รายงานที่ดี

ยังควรมีลักษณะส าคัญอีก ๕ ประการ ได้แก่ 
๑) การน าหลักการและ/หรือทฤษฎีมาใช้อย่างเหมาะสม ในการศึกษาวิจัย จะต้องมีการ

วิเคราะห์เจาะลึกในรายละเอียดของเนื้อหา โดยมีหลักการหรือทฤษฎีมารองรับอย่างเหมาะสม 
หลักการหรือทฤษฎีดังกล่าวควรเป็นที่ยอมรับในแวดวงสาขาวิชาการนั้นๆ พอควร และตรงกับเรื่อง
ที่ศึกษาค้นคว้า 

๒) การแสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อย่างเหมาะสม จุดมุ่งหมายส าคัญในการเขียน
รายงานนอกจากเพ่ือให้มีการค้นคว้าอย่างกว้างขวางแล้ว  ยังมุ่งให้เกิดความคิดในทางริเริ่ม
สร้างสรรค์ สามารถน าหลักการ ทฤษฎีมาใช้ในเรื่องที่เฉพาะเจาะจง จะศึกษาอย่างลึกซึ้ง เรื่องที่
ศึกษาอาจมีผู้อ่ืนเคยศึกษาค้นคว้ามาแล้วก็ได้ แต่ผู้รายงานจะต้องแสดง “จุดยืน” หรือจุดเด่นที่
แตกต่างจากผู้อ่ืนอย่างชัดเจน เช่น เสนอแนวทางการแก้ปัญหาที่ยังไม่เคยมีผู้ท ามาก่อน หรือเคยมี
ผู้ท าแต่ไม่ชัดเจนเพียงพอ ผู้เขียนก็เสนอวิธีการที่เชื่อว่าจะแก้ปัญหาได้ โดยต้องชี้แจงแสดงเหตุผล
อย่างเหมาะสม 

๓) ความสมบูรณ์และความถูกต้องของเนื้อหาสาระของรายงาน รายงานที่ดีจะต้องมีความ
สมบูรณ์ถูกต้องในข้อเท็จจริง เนื้อหาสาระจะต้องสมบูรณ์ตามชื่อเรื่องที่ก าหนด การอ้างอิงที่มาหรือ
แหล่งค้นคว้า จะต้องแน่ใจว่าถูกต้อง มิใช่อ้างกันต่อๆ มา โดยผิดเพ้ียนจากแหล่งปฐมภูมิ การค้นคว้า
ควรศึกษามาจากหลายแหล่ง เพ่ือเปรียบเทียบ ไม่โน้มเอียงไปทางใดทางหนึ่ง ข้อมูลที่จะน ามากล่าว
ต้องตรวจสอบจนแน่ใจ 

๔) ความชัดเจนของการเขียนรายงาน รายงานจะต้องมีความชัดเจนในด้านล าดับการเสนอ
เรื่อง การใช้ภาษา การใช้แผนภูมิ/ภาพประกอบรายงาน เพ่ือให้การน าเสนอเนื้อหาชัดเจนเข้าใจง่าย 

๕) ความเหมาะสมของรูปแบบการเขียนรายงาน รายงานที่ดีนอกจากจะมีเนื้อหาสมบูรณ์
แล้วรูปแบบยังจะต้องเหมาะสมในด้านการจัดเค้าโครงเรื่องอย่างเป็นระเบียบไม่ซ้ าซ้อนสับสนการ
อ้างอิง อันได้แก ่เชิงอรรถและบรรณานุกรมจะต้องถูกต้อง เพ่ือแสดงจรรยามารยาทของผู้เขียน และ
เป็นแหล่งชี้แนะให้ผู้สนใจได้ติดตามศึกษาค้นคว้าต่อไป นอกจากนั้น ยังเป็นการป้องกันการละเมิด
ลิขสิทธิ์ตามกฎหมายอีกด้วย 

 
๑๒. สรุป 

การเขียนรายงานการวิจัยเป็นขั้นตอนหรือกระบวนการสุดท้ายของการวิจัยที่มีความส าคัญ
มาก องค์ประกอบของการเขียนรายงานการวิจัยจะประกอบไปด้วยโครงสร้าง ๓ ส่วน ได้แก่ ส่วนน า 
ส่วนเนื้อหา และส่วนอ้างอิง ซึ่งในแต่ละส่วนล้วนมีความส าคัญด้วยกันทั้งสิ้น การวิจัยที่ไม่มีการเขียน
รายงานการวิจัย จะไม่ก่อให้เกิดผลใดๆ เลย  
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การเขียนรายงานการวิจัย ผู้วิจัยควรยึดรูปแบบของสถาบันการศึกษาหรือรูปแบบของ
หน่วยงานที่ให้ทุนเป็นหลัก แต่ถึงกระนั้นรายงานการวิจัยที่ดีก็ยังคงต้องยึดหลักการแบบแผนตาม
สากลนิยมอยู่เช่นเดิม 
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ทุนทางสังคมกบัการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
Social Capital and Development of Lifelong Learning Society 

 
ชนันภรณ์  อารีกุล 

 
บทคัดย่อ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน เป็นยุทธศาสตร์หนึ่ง
ในการพัฒนาประเทศไทย ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ แนวทางส าคัญ
ของการพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างยุทธศาสตร์ ดังกล่าวคือ การน าประโยชน์จากทุนทางสังคมมาใช้ในการ
พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทุนทางสังคมถือเป็นสิ่งที่ดีงามในสังคม เป็นสิ่งซึ่งก่อเกิดและ
สั่งสมอยู่ในสังคมมาเป็นเวลานาน องค์ประกอบของทุนทางสังคมในสังคมทั่วไป ได้แก่ องค์ความรู้
หรือภูมิปัญญา มนุษย์หรือบุคคล วัฒนธรรมหรือประเพณี และสถาบันทางสังคม สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่
มีความส าคัญยิ่งในการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่ งครอบคลุมทั้งการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ค าส าคัญ: ทุนทางสังคม, การพัฒนาสังคม, สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 
ABSTRACT 

 Strategy of developing human resources to promote a sustainable lifelong 
learning society is the one of development strategies in the Eleventh Plan of 
Thailand. The important method to support this strategy is using the useful of 
social capital to develop a lifelong learning society. Social capital is the goodness 
that was born and was collected in society for a long time. Social capital consists of 
knowledge or wisdom, human or person, culture or custom, and social institution. 
These are significant for developing the lifelong learning society that includes 
formal education, non-formal education, and informal education. 
Keywords: Social Capital, Social Development, Lifelong Learning Society 
 
๑. บทน า 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน เป็นยุทธศาสตร์หนึ่ง
ของการพัฒนาประเทศไทย ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ – 
๒๕๕๙) แนวทางส าคัญของการพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างยุทธศาสตร์ดังกล่าว ได้แก่ การส่งเสริมการ

                                                           
 โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา  
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เรียนรู้ตลอดชีวิตและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม โดยสร้างโอกาสในการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ให้คนทุกกลุ่มและทุกวัยสามารถเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้และองค์ความรู้ที่มีความ
หลากหลาย ทั้งวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ใหม่ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนน าวัฒนธรรมที่ดี
งามและค่านิยมของไทยเป็นฐานในการพัฒนาคนและสังคม ให้ความส าคัญกับการจัดการเรียนรู้ใน
ชุมชน การศึกษาความรู้ของชุมชนและชุมชนต้นแบบ การจัดการตนเองได้ตามบริบทของชุมชนและ
การถ่ายทอด  ภูมิปัญญาที่ช่วยเสริมสร้างทักษะในการประกอบอาชีพ สนับสนุนให้น าความรู้และ
ประสบการณ์ของผู้สูงอายุ ปราชญ์ชาวบ้านหรือผู้มีความรู้ภูมิปัญญาซึ่งเป็นคลังสมองของชาติ มาใช้
ประโยชน์ในการด าเนินงานพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและประเทศ ส่งเสริม ให้ภาคประชาสังคมและ
องค์กรธุรกิจภาคเอกชนร่วมกันท างานเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกับกลไกภาครัฐ และส่งเสริมความ
ร่วมมือของสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษาและสถาบันศาสนา ตลอดจนการระดมสรรพก าลัง
และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทุนทางสังคมในการหล่อหลอมและสร้างค่านิยมที่ดีงาม๑  

อาจกล่าวได้ว่า ยุทธศาสตร์ดังกล่าวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 
เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทุนมนุษย์ควบคู่กับการพัฒนา
สังคมแห่งการเรียนรู้ เพ่ือให้คนในประเทศได้มีโอกาสในการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิตนั้นมีความส าคัญกับชีวิตของมนุษย์ เพราะท าให้มนุษย์มีความรู้ มีทักษะ มีชีวิตที่มี
คุณภาพ  สามารถพ่ึงพาตนเองได้และอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม ตลอดทุกช่วงวัยของชีวิต  ช่วย
ให้บุคคลสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขและปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและตลอดจน
สภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของสังคม และเป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

  
๒. ที่มาของทุนทางสังคม 

ทุนทางสังคมเป็นแนวคิดที่เริ่มปรากฏครั้งแรกในปี ค.ศ.๑๙๒๐ โดยนักสังคมวิทยาชื่อ 
Hanifan ได้นิยามค าว่า ทุนทางสังคม ไว้ในหนังสือ “Rural School Community Centres” โดย
กล่าวว่า ทุนทางสังคมเป็นสิ่งที่เราสามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจ าวัน อาทิ ภาพลักษณ์ที่ดี (good 
will), มิตรภาพ (fellowship), ความเห็นอกเห็นใจกัน (sympathy), และการติดต่อระหว่างกัน  สิ่ง
ต่างๆ เหล่านี้ท าให้เกิดหน่วยทางสังคมขึ้นนั่นเอง หลังจากการน าเสนอของ Hanifan ในครั้งนั้น ได้มี
นักวิชาการทางสังคมวิทยาน าค าว่า “ทุนทางสังคม” มาใช้แพร่หลายมากขึ้น๒  

ในระหว่างปี ค.ศ. ๑๙๘๐ นักวิชาการ ๓ ท่าน ได้แก่ Pierre Bourdieu, James Coleman 
และ Robert Putnum เป็นผู้จุดประกายในการน าแนวคิดทุนทางสังคมมาเผยแพร่ในวงวิชาการมาก
                                                           

๑ คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ส านักงาน, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙), (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, ๒๕๕๕), หน้า ๓๙. 

๒ วรวุฒิ  โรมรัตนพันธุ์, ทุนทางสังคม, (กรุงเทพมหานคร: โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็น
สุข, ๒๕๔๘), หน้า ๑๖. 
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ขึ้น โดยเริ่มจาก Bourdieu ได้พัฒนาแนวคิดเรื่องทุนทางสังคมในประเทศฝรั่งเศสแต่ยังไม่แพร่หลาย
ในวงกว้างมากนัก ต่อมา Coleman ได้ผสมผสานแนวคิดทางด้านสังคมวิทยาและเศรษฐศาสตร์
ภายใต้ทฤษฎีการกระท าที่เป็นเหตุเป็นผล (rational action) งานเขียนของ Coleman ตีพิมพ์เป็น
บทความชื่อว่า Social Capital and the Creation of Human Capital และแนวคิดทุนทางสังคม
เด่นชัดขึ้นในงานของ Putnam ที่ท าให้แนวคิดทุนทางสังคมแพร่หลายในวงกว้างมากขึ้น โดย
ท าการศึกษากระบวนการประชาสังคมในประเทศอิตาลีกว่า ๒ ทศวรรษ๓  

ส าหรับทุนทางสังคมในบริบทของการพัฒนาในประเทศไทยนั้น เป็นผลมาจากการตระหนัก
ถึงข้อผิดพลาดของทิศทางการพัฒนาประเทศที่ผ่านมา ประกอบกับธนาคารโลกขานรับกระแสการ
พัฒนาที่ใช้ทุนทางสังคมเป็นฐานในการพัฒนา ท าให้กระแสเร่ืองทุนทางสังคมมีการถกแถลงในวง
วิชาการทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติในวงกว้างมากยิ่งขึ้น และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ได้ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทุนทางสังคม 
ในส่วนของภาครัฐก็ก าหนดให้มีโครงการต่างๆ ที่ให้ความส าคัญกับภาคประชาชนซึ่งถือเป็นทุนทาง
สังคมที่ส าคัญ มาใช้เป็นฐานในการพัฒนาชุมชนและประเทศ ยิ่งส่งผลให้แนวคิดทุนทางสังคมใน
ประเทศไทยขยายตัวกว้างขวางขึ้นในแวดวงการพัฒนาของไทย๔ 
 
๓. ความหมายของทุนทางสังคม 

Hanifan นักสังคมวิทยา ได้ให้ความหมายของทุนทางสังคมเป็นคนแรกในปี ค.ศ.๑๙๒๐ 
ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จากนั้นเป็นต้นมาได้มีนักวิชาการกล่าวถึงความหมายของทุนทางสังคมไว้
แตกต่างกันหลากหลาย เช่น Grootaert และ Basielaer ให้นิยามของ ทุนทางสังคม ว่าหมายถึง 
สถาบัน ความสัมพันธ์ ทัศนคติและคุณค่าซึ่งเอ้ือต่อการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สามารถสร้าง
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและทางสังคมได้ ทุนทางสังคมเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงความรู้ ๒ ด้าน ได้แก่ ด้าน
สังคมวิทยา โดยได้ให้ความหมายของทุนทางสังคมว่าเป็นแหล่งทรัพยากร เช่น ข้อมูล แนวคิดและ
การสนับสนุน ซ่ึงแต่ละคนจะได้จากการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อ่ืนเห็นได้ว่า ทุนทางสังคมในความหมาย
นี้แตกต่างจากทุนมนุษย์ (human capital) และทุนทางกายภาพ (physical capital) ส่วนด้านที่
สองคือ ด้านรัฐศาสตร์ ซึ่งกล่าวไว้ว่า บุคคลเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายในสังคม ทั้งสังคมที่เชื่อมโยง
อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยในการเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นสมาชิกของเครือข่ายสังคม 
ท าให้แต่ละคนจ าเป็นต้องที่มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนด้วย๕ 

                                                           
๓ Field J., Social Capital, (London: Rout ledge, 2003), p.32. 
๔ ชนันภรณ์  อารีกุล, “การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของทุนทางสังคมเพื่อการเป็น

สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), ๒๕๕๖. 

๕ Grootaert, C., and Basielaer, J., Understanding and Measuring Social Capital: A 
Multi Disciplinary Tool for Practitioners, (Washington D.C.: The World Bank, 2002), p.2. 
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ในประเทศไทยได้มีนักวิชาการกล่าวถึงความหมายของทุนทางสังคมไว้หลากหลาย อาทิ 
ประเวศ  วะสี ซึ่งให้นิยามค าว่า ทุนทางสังคม หมายถึง การที่คนมารวมกัน เอาความดีมารวมกัน 
เอาความรู้มารวมกัน เรียกว่าเกิดทุนทางสังคมซึ่งน าไปสู่พลังทางสังคมที่จะแก้ปัญหาต่างๆ ได้ทุก
อย่าง ทุนทางสังคมมีความใกล้เคียงหรือตรงกับสังคมเข้มแข็ง ลักษณะที่ส าคัญของสังคมเข้มแข็งคือ 
มีการรวมกลุ่มกันหรือความเป็นกลุ่มก้อนทางสังคม ตรงข้ามกับสังคมที่อ่อนแอจะเป็นสังคมที่มี
ความสัมพันธ์เชิงอ านาจในทางดิ่งและเป็นสังคมแบบตัวใครตัวมันแต่สังคมที่มีการรวมตัวเป็นกลุ่มมี
ความเป็นชุมชนจะเป็นสังคมท่ีเข้มแข็ง๖ 

ทุนทางสังคมเป็นแนวคิดที่มีความหมายหลากหลายมิติ นักวิชาการส่วนใหญ่ได้พิจารณาว่า 
ทุนทางสังคมเป็นมิติทางสังคม โดยเฉพาะในเรื่องของระบบความสัมพันธ์ทางสังคมบนพ้ืนฐานของ
ความไว้วางใจ ความเอ้ืออาทร ความพ่ึงพาอาศัย การรวมกลุ่มและเครือข่ายเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
ลักษณะดังกล่าวได้สะท้อนว่า ทุนทางสังคมเป็นแนวคิดที่มีลักษณะเป็นนามธรรม ซึ่งสามารถสรุป
ความหมายจากนักวิชาการท้ังในและต่างประเทศได้ว่า ทุนทางสังคม หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์ สถาบันทางสังคม ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม ซึ่งรวมตัวกันทั้งในแนวราบและแนวตั้งบน
พ้ืนฐานความเชื่อถือกัน ความไว้วางใจกัน การเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เพ่ือคิดและท าในสิ่งที่ดีงามแก่
สังคม การเกิดทุนทางสังคมจะท าให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกัน ประสานกันเป็นเครือข่ายและก่อเกิด
เป็นพลังในการแก้ปัญหาทุกอย่างของสังคม สร้างสังคมคุณภาพให้เกิดข้ึนได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน๗ 
 
๔. องค์ประกอบของทุนทางสังคม 

ไม่เพียงแต่ความหมายของทุนทางสังคมท่ีนักวิชาการได้กล่าวไว้อย่างหลากหลาย มีลักษณะ
ค่อนข้างเป็นนามธรรมและปรากฏในหลากหลายมิติ ส าหรับองค์ประกอบของทุนทางสังคมก็
เช่นเดียวกัน นักวิชาการทั้งในประเทศ ต่างประเทศและในระดับบุคคล ระดับองค์กร ได้อธิบาย
องค์ประกอบของทุนทางสังคมไว้แตกต่างกัน ดังสรุปได้ในตารางที่ ๑ ต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

๖ ประเวศ  วะสี, ชุมชนเข้มแข็ง ทุนทางสังคมของไทย : หนังสือชุดชุมชนเข้มแข็ง ล าดับที่ ๑, 
(กรุงเทพมหานคร: ส านักงานกองทุนเพื่อสังคม ธนาคารออมสิน, ๒๕๔๒), หน้า ๘. 

๗ ชนันภรณ์  อารีกุล, “การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของทุนทางสังคมเพื่อการเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), ๒๕๕๖. 
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ระดับบุคคล
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อ ง ค์ ก ร ไ ด้
ก ล่ า ว ถึ ง 
ประกอบด้วย 
ศ า ส นธ ร ร ม
หรือความเชื่อ 

องค์ความรู้หรือภูมิปัญญา มนุษย์หรือบุคคล วัฒนธรรมหรือประเพณี  สถาบันทางสังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติ กองทุนสาธารณะและความสัมพันธ์ทางสังคม ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้มีลักษณะ
เป็นทั้งนามธรรมและรูปธรรม นอกจากนี้ยังพบว่า องค์ประกอบที่นักวิชาการเสนอไว้เหมือนกัน 
ได้แก่ องค์ความรู้หรือภูมิปัญญา มนุษย์หรือบุคคล วัฒนธรรมหรือประเพณี และสถาบันทางสังคม 

                                                           
๘ สาธารณสุข, กระทรวง, กระบวนการประชาสังคมเพ่ือการพัฒนาเมืองน่าอยู่ กรณีศึกษาจังหวัด

เพชรบุรี: รายงานการวิจัยสนับสนุนองค์การอนามัยโลกและกรมอนามัย , (กรุงเทพมหานคร: กรมอนามัยและ
ส านักงานสาธารณสุข จังหวัดเพชรบุรี, ๒๕๔๓), หน้า ๑๐. 

๙ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ส านักงาน, ทุนทางสังคมฉบับประชาชน, 
(กรุงเทพมหานคร: ๒๑ เซ็นจูรี่, ๒๕๔๖), หน้า ๑๓-๑๕. 

๑๐ วรวุฒิ  โรมรัตนพันธุ์, ทุนทางสังคม, (กรุงเทพมหานคร: โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็น
สุข, ๒๕๔๘), หน้า ๑๖. 

๑๑ สุวรรณี  ค ามั่น, ทุนทางสังคมกับการพัฒนาทุนมนุษย์: เอกสารการสัมมนาวิชาการประจ าปี 
๒๕๕๑ เร่ืองสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน , (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๕๑), หน้า ๕. 
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๑.  ศาสนธรรม/ความเชื่อ *  *  
๒.  องค์ความรู้/ภูมิปัญญา * * * * 
๓.  มนุษย์/บุคคล * * * * 
๔.  วัฒนธรรม/ประเพณ ี * * * * 
๕.  สถาบันทางสังคม * * * * 
๖.  ทรัพยากรธรรมชาติ   *  
๗.  กองทุนสาธารณะ   *  
๘.  ความสัมพันธ์ทางสังคม *  *  
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องค์ประกอบต่างๆ เหล่านี้ได้รวมตัวกันบนพ้ืนฐานความไว้วางใจกันอันมีความลึกซึ้งมากกว่า
ความสัมพันธ์แบบอ่ืนๆ ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งความสัมพันธ์แนวตั้งและแนวราบก็ได้ แต่ทุกองค์ประกอบ
ของทุนทางสังคมต่างร่วมกันคิดและท าในสิ่งที่ดีงามแก่สังคม ก่อเกิดเป็นพลังในการพัฒนาสังคมและ
สามารถสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพให้เกิดข้ึนได้ 
 
๕. ความส าคัญของทุนทางสังคม 

ทุนทางสังคมมีความส าคัญในหลากหลายมิติ นักวิชาการด้านสังคมวิทยา ด้านรัฐศาสตร์ 
ด้านเศรษฐศาสตร์ ต่างน าเสนอความส าคัญของทุนทางสังคมไว้อย่างหลากหลาย ไม่เพียงเท่านั้นยังมี
นักวิชาการทางการศึกษาได้น าเสนอแนวคิดทุนทางสังคมในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา  อาทิ 
Halpern ซึ่งเสนอแนวคิดทุนทางสังคมไว้ว่า จากการศึกษาสภาพของการศึกษาในประเทศต่างๆ 
พบว่าประเทศที่มีคุณภาพของการศึกษาดีสามอันดับแรกของโลก ได้แก่ สวีเดน นอร์เวย์และ
ฟินแลนด์ และยังพบว่าระดับความไว้วางใจกันของคนภายในประเทศดังกล่าวอยู่ในระดับสูงมาก สิ่ง
นี้สะท้อนให้เห็นว่า ทุนทางสังคมที่เข้มแข็งย่อมส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา และขณะเดียวกัน
การศึกษาที่ดี มีคุณภาพจะช่วยเสริมสร้างทุนทางสังคมได้ด้วยเช่นกัน๑๒  

นอกจากนี้ Schuller ยังกล่าวถึงความส าคัญของทุนทางสังคมในด้านการศึกษาว่า ทุนทาง
สังคมจะก่อตัวรวมกัน ท าให้เกิดชุมชนของผู้เรียนรู้ (communities of learners) ซึ่งเป็นสังคมที่
ประกอบด้วยบุคคลที่ต้องการน าความรู้และทักษะ มาแลกเปลี่ยนกันและกัน คนในสังคมเหล่านี้
สมัครใจที่จะมาสร้างสัมพันธ์ มีความเชื่อมโยงกันเพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนา แนวคิดเกี่ยวกับการ
เชื่อมโยงทุนทางสังคมและการศึกษาเข้าด้วยกันท าให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนมากกว่าการใช้ทุนด้าน
อ่ืนมาเชื่อมโยงกับการศึกษา นั่นเพราะว่าการศึกษามิใช่เรื่องของผลก าไรแต่เป็นการพัฒนาทุนมนุษย์
ให้แก่สังคม๑๓ 

เห็นได้ว่าสังคมจ าเป็นต้องมีกลไกในการท าให้ความไว้วางใจส่วนตัว (personal trust) 
เปลี่ยนไปเป็นความไว้วางใจทางสังคม (social trust) ให้ได้ หากมีการสร้างความไว้วางใจทางสังคม
ให้เกิดขึ้นในชุมชน คนในชุมชนสามารถพ่ึงพาอาศัยกันได้ (norms of reciprocal) และสร้าง
เครือข่ายที่ท าให้บุคคลมาสัมพันธ์กันในเรื่องเกี่ยวกับชุมชน (networks of civic engagement) จะ
ก่อให้เกิดทุนทางสังคม ซึ่งเป็นพลังที่เข้มแข็งและน าไปใช้ในการด าเนินงานพัฒนาชุมชนได้อย่าง
ยั่งยืน๑๔ 

 
                                                           

๑๒ Halpern, D., Social  Capital, (Malden: Polity Press, 2008), p.162-163. 
๑๓ Schuller, T., Social Capital, Human Capital and Sustainable  

Development, [Online]. Available from: http://www.open.ac.uk/lifelong-
learning/papers_TomSchuller-paper.doc [2015, June 22]. 

๑๔ นภาภรณ์  หะวานนท์, องค์ความรู้ในเร่ืองความเข้มแข็งของชุมชน  ใน ทฤษฎีฐานรากในเร่ือง
ความเข้มแข็งของชุมชน, (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๕๐), หน้า ๓. 
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ความหมายของสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ในการน ายุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืนมาใช้ปฏิบัติ

จริงได้นั้น จ าเป็นต้องท าความเข้าใจความหมายของ “สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต” แม้นักการ
ศึกษาทั้งในและต่างประเทศใช้ค าอธิบายสังคมแห่งการเรียนรู้แตกต่างกันไป เช่น สังคมแห่งการ
เรียนรู้ เมืองแห่งการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้และนครแห่งการเรียนรู้ แต่แนวคิดของสังคมแห่ง
การเรียนรู้มีความสอดคล้องกัน ดังต่อไปนี้ 

Edward อธิบายความหมายของ สังคมแห่งการเรียนรู้ว่าเป็นสังคมแห่งการศึกษา 
(educated society) หรือตลาดการเรียนรู้ (learning market) และคนในสังคมตระหนักว่าการ
เรียนรู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิต (learning approach to life) ๑๕ สังคมแห่งการเรียนรู้ต้องมีส่วน
ส าคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตกล่าวคือ หากสังคมใดยังไม่สามารถพัฒนา
ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ได้ สังคมนั้นย่อมไม่สามารถท าให้คนในสังคมเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้
เช่นกัน  

นอกจากนี้ The European Lifelong Learning Initiative ได้อธิบายความหมายของ 
เมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต (lifelong learning city) ว่าหมายถึง ชุมชน เมือง ภูมิภาคที่ระดม
ทรัพยากรการเรียนรู้ในท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนการศึกษาและการฝึกอบรม โดยเน้นการส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตตามความต้องการและโอกาสทางการเรียนรู้ สร้างความตระหนักและเปิดโอกาสให้
คนในสังคมมีส่วนร่วม เพ่ือยกระดับศักยภาพของประชาชนและความเจริญก้าวหน้าของสังคม๑๖ 

เมื่อพิจารณาความหมายของสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่าการด าเนินสภาพความเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ เป็นการส่งเสริมให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดังนั้น ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษาจึงนิยามความหมายของ สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ว่าหมายถึง  หน่วยงาน ชุมชน
หรือสังคมที่ตระหนักถึงความจ าเป็นของการเรียนรู้ตลอดชีวิตและมีความพยายามในการวิเคราะห์
สภาพสังคมเพ่ือสร้างแนวทางการพัฒนาสังคมของตน๑๗ ซึ่งการด าเนินงานดังกล่าวจ าเป็นต้องได้รับ
ความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เพ่ือการใช้
ทรัพยากรของสังคมให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้คนในสังคมต้องตระหนักถึงการพัฒนาตนเอง อยาก

                                                           
๑๕ Edward, R., Changing Places?: Flexibility, Lifelong Learning and a Learning 

Society, (Lincoln: Routledge Taylor & Francis Group, 1997), p.13. 
๑๖ European Council and European Commission, Key Competencies for a Changing 

World: Draft 2010 Joint Progress Report of the Council and the Commission on the 
Implementation of the Education & Training 2010 Work Programme, (Brussels: European 
Council and European Commission, 2010), p.5. 

๑๗ เลขาธิการสภาการศึกษา, ส านักงาน, แนวทางการพัฒนานโยบายการเรียนรู้นอกระบบโรงเรียน
และการเรียนรู้ตามอัธยาศัย เพ่ือการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญา
ไทย, (กรุงเทพมหานคร: ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, ๒๕๕๓), หน้า ๑๑. 
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มีความรู้ มีทักษะและความสามารถในการปรับตัวต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมได้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิตด้วย 
 
๖. องค์ประกอบของสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

องค์ประกอบของสังคมแห่งการเรียนรู้เป็นสิ่งที่ส าคัญที่จะก่อให้เกิดเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตได้ นักวิชาการและหน่วยงานต่างๆ แบ่งองค์ประกอบของสังคมแห่งการเรียนรู้ไว้
ดังต่อไปนี้ 
 อวยพร  เรืองตระกูล และคณะ ได้พัฒนาตัวบ่งชี้และเครื่องมือวัดตัวบ่งชี้ ตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติมาตรฐานที่ ๒ แนวทางการจัดการศึกษาและมาตรฐานที่ ๓ แนวทางการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ รายงานการวิจัยดังกล่าวได้สังเคราะห์และเสนอองค์ประกอบของสังคมแห่ง
การเรียนรู้โดยแบ่งเป็น ๔ มิติ ได้แก่  ๑) มิติด้านบุคคลแห่งการเรียนรู้  ๒) มิติด้านแหล่งการเรียนรู้  
๓) มิติด้านองค์ความรู้ และ ๔) มิติกระบวนการจัดการความรู้๑๘   

นอกจากนี้ สุวิธิดา  จรุงเกียรติกุล ซ่ึงได้ศึกษาวิจัยเรื่อง อนาคตภาพรูปแบบสังคมแห่งการ
เรียนรู้เพ่ือการปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์เชิงบวกส าหรับชุมชน ได้สรุปผลการวิจัยว่า สังคมแห่งการ
เรียนรู้ส าหรับชุมชนต้องอาศัยองค์ประกอบหลักท่ีส าคัญ ๙ ประการ ได้แก่ ๑) บุคคลแห่งการเรียนรู้
หรือผู้เรียนรู้  ๒) ผู้จัดการเรียนรู้  ๓) แหล่งเรียนรู้  ๔) องค์ความรู้  ๕) กิจกรรมการเรียนรู้     ๖) 
บรรยากาศการเรียนรู้  ๗) เครือข่ายการเรียนรู้  ๘) การจัดการความรู้ และ   ๙) องค์กรแห่งการ
เรียนรู้๑๙   
 ไม่เพียงแต่นักวิชาการทางการศึกษาเท่านั้นที่เสนอองค์ประกอบของสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ในระดับหน่วยงาน อาทิ ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน ได้กล่าวถึง
สังคมแห่งการเรียนรู้ไว้ว่าเป็น สภาวะแวดล้อมในสังคมที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตตาม
เป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษา คุณลักษณะหรือองค์ประกอบของสังคมแห่งการเรียนรู้ มี ๕ 
องคป์ระกอบ ได้แก่ ๑) จิตส านึกแห่งการเรียนรู้  ๒) การอ่านเป็นระเบียบวาระของชาติ  ๓) องค์กร   
๔) ชุมชนท้องถิ่น และ ๕) นวัตกรรมการเรียนรู้๒๐  

                                                           
๑๘ อวยพร  เรืองตระกูล และคณะ, รายงานการพัฒนาตัวบ่งชี้และเคร่ืองมือวัดตัวบ่งชี้ ตามมาตรฐาน

การศึกษาของชาติมาตรฐานที่ ๒ แนวทางการจัดการศึกษาและมาตรฐานที่ ๓ แนวทางการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู,้ (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, ๒๕๕๒), หน้า ๑๘. 

๑๙ สุวิธิดา  จรุงเกียรติกุล. “อนาคตภาพรูปแบบสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์
เชิงบวกส าหรับชุมชน”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน ภาควิชา
นโยบาย การจัดการ และความเป็นผู้น าทางการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), ๒๕๕๔. 

๒๐ ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน, ส านักงาน, เอกสารนโยบายเพ่ือเผยแพร่
แนวความคิด การส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน มาตรการส าคัญเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้
และคุณภาพเยาวชน, ๒๕๕๓),  หน้า ๓๔. 
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 กล่าวโดยสรุปได้ว่า องค์ประกอบของสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดังที่นักวิชาการได้
กล่าวถึงประกอบด้วย บุคคลแห่งการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ องค์ความรู้ การจัดการความรู้ องค์กรแห่ง
การเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ผู้จัดการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ บรรยากาศการเ รียนรู้ 
เครือข่ายการเรียนรู้และนวัตกรรมการเรียนรู้  

 
๗. หลักการและขั้นตอนการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

หลักการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต แบ่งได้ ๓ ประการ ดังนี้๒๑ 
๑. ความร่วมมือแบบหุ้นส่วน (Partnership) บุคคล หน่วยงาน ชุมชนและองค์กรที่

เกี่ยวข้องทุกระดับ ทั้งหน่วยงานและชุมชนควรเป็นความร่วมมือแบบหุ้นส่วน เสมือนร่วมลงทุน ร่วม
ด าเนินการ และมีส่วนในผลของการจัดกิจกรรม การมาร่วมมือแบบหุ้นส่วนจะช่วยให้การด าเนิน
กิจกรรมของหน่วยงานหรือชุมชนมีคุณค่ามากขึ้นได้  

๒. การมีส่วนร่วมของประชาชน (Participation) ควรส่งเสริมให้ประชาชนในหน่วยงานทุก
ฝ่ายหรือชุมชนทุกกลุ่ม ทุกสาขาอาชีพได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงใน
หน่วยงานหรือชุมชนของตนเอง  

๓. ความสามารถในการด าเนินการ (Performance) เพ่ือที่จะได้ทราบการด าเนินงาน
พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้มีความก้าวหน้าเพียงใด และเพ่ือพิจารณาว่าคณะผู้ด าเนินงานพัฒนา
สังคมแห่งการเรียนรู้ของหน่วยงานหรือชุมชนมีความสามารถในการด าเนินการเพียงใด ผู้ที่เกี่ยวข้อง
สามารถท าโดยเปรียบเทียบความก้าวหน้าในการด าเนินงานกับเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานหรือชุมชนที่ได้ก าหนดไว้หรืออาจเปรียบเทียบกับหน่วยงานหรือชุมชนที่เป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้จากแห่งอ่ืน 

จากหลักการดังกล่าวข้างต้น นักวิชาการและส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกัน
เสนอขั้นตอนการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามล าดับดังนี้ ๑) ก าหนดวัตถุประสงค์ใน
การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้  ๒) ก าหนดกลุ่มคนหรือองค์กรที่รับผิดชอบโครงการ  ๓) แสวงหา
ความร่วมมือจากกลุ่มเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง  ๔) ด าเนินการและบริการจัดการกิจกรรม และ         
๕) ประเมินผลความส าเร็จและเสนอแนวทางการปรับปรุงงาน๒๒ 

กล่าวโดยสรุปคือ หลักการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต แบ่งได้เป็น ๓ ประการ 
หรือ 3  P ได้แก่  ความร่วมมือแบบหุ้นส่วน (Partnership) การมีส่ วนร่วมของประชาชน 
(Participation) และความสามารถในการด าเนินการ (Performance) และขั้นตอนการพัฒนาสังคม

                                                           
๒๑ เลขาธิการสภาการศึกษา, ส านักงาน, แนวทางการพัฒนานโยบายการเรียนรู้นอกระบบโรงเรียน

และการเรียนรู้ตามอัธยาศัย เพ่ือการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญา
ไทย, (กรุงเทพมหานคร: ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, ๒๕๕๓), หน้า ๓๑. 

๒๒ สุวิธิดา  จรุงเกียรติกุล, “สังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”, วารสารครุศาสตร์,  ปีที่ ๓๖ 
ฉบับท่ี ๒ (พฤศจิกายน ๒๕๕๐-กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑): ๔๐-๕๘. 
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แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต มี ๕ ขั้นตอน ได้แก่ ๑) ก าหนดวัตถุประสงค์ ๒) ก าหนดกลุ่มคน  
๓) แสวงหาความร่วมมือ ๔) ด าเนินการและบริหารงาน และ ๕) ประเมินผล 
 
๘. บทสรุปทุนทางสังคมกบัการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

ในการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตจ าเป็นต้องอาศัยหลักการพัฒนา ซึ่ ง
ประกอบด้วย หลักความร่วมมือแบบหุ้นส่วน หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน  และหลัก
ความสามารถในการด าเนินการ ดังกล่าวมาข้างต้น โดยในการด าเนินงานนั้นต้องได้รับความร่วมมือ
จากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ซ่ึงถือเป็นการระดมทุนทางสังคม
และสรรพก าลังทุกฝ่ายเข้ามาร่วมกันด าเนินการและบริหารจัดการทรัพยากร เพ่ือให้ทุกฝ่ายสามารถ
ใช้ทรัพยากรต่างๆ ของสังคมให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

ทุนทางสังคมถือเป็นสิ่งที่ดีงามในสังคม เป็นสิ่งซึ่งก่อเกิดและสั่งสมอยู่ในสังคมมาเป็น
เวลานาน องค์ประกอบของทุนทางสังคมในสังคมทั่วไป ได้แก่  องค์ความรู้หรือภูมิปัญญา มนุษย์
หรือบุคคล วัฒนธรรมหรือประเพณี และสถาบันทางสังคม สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีความส าคัญยิ่งในการ
พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ดังที่ Halpern เสนอความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางสังคมและการศึกษาในระบบว่า 
บทบาทของทุนทางสังคมมีผลต่อการศึกษา โดยทุนทางสังคมจะแสดงบทบาทในการให้ความรู้ใน
สังคมเศรษฐกิจยุคใหม่ ให้ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาวะและให้ทักษะในการประกอบอาชีพ 
เป็นต้น หากทุนทางสังคมอยู่ในระดับสูงช่วยจะช่วยลดปัญหาของสังคมได้ แต่หากทุนทางสังคมอยู่
ในระดับต่ า ปัญหาที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือ โรงเรียนจะถูกทอดทิ้งให้โดดเดี่ยว ขาดการเหลียวแลจาก
สังคมและระดับการเรียนรู้ของคนในชาติจะลดลงด้วย ซ่ึงจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในที่สุด๒๓ 

นอกจากความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางสังคมและการศึกษาในระบบ ดังกล่าวข้างต้น ปาน  
กิมปี ได้เสนอเพ่ิมเติมว่า ทุนทางสังคมมีความสัมพันธ์กับการศึกษาตลอดชีวิต ทั้งนี้เพราะในการ
ส่งเสริมงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนั้น มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัย
การมีส่วนร่วมของทุนทางสังคมอย่างมาก เพราะกระบวนการของการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยนั้น จ าเป็นต้องท าความเข้าใจทุนทางสังคมเพ่ือสร้างบรรยากาศและก าหนด
มาตรการในการมีส่วนร่วมของทุนทางสังคมในลักษณะต่างๆ ให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม เช่น การสร้าง
ภาคีเครือข่ายและมีอาสาสมัครการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นต้น๒๔ 

ไม่เพียงแต่แนวคิดของนักวิชาการดังที่น าเสนอมา ยังปรากฏว่ามีงานวิจัยหลายเรื่องที่
สะท้อนว่าทุนทางสังคมและการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีผลซึ่งกันและกัน และเป็นความสัมพันธ์ในเชิงบวก
คือส่งผลดีต่อกันและกัน กล่าวคือ ถ้าทุนทางสังคมเข้มแข็งก็จะส่งผลให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้

                                                           
๒๓ Halpern, D., Social  Capital, (Malden: Polity Press, 2008), p.162-163. 
๒๔ ปาน  กิมปี, “ทุนทางสังคมกับการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย”,วารสาร 

กศน., ปีท่ี ๔ (เมษายน ๒๕๕๔): ๓๔-๓๗. 
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ตลอดชีวิตเพ่ิมมากขึ้น เช่นเดียวกัน ถ้ามีการส่งเสริมให้หน่วยงาน องค์กรหรือชุมชนเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้ตลอดชีวิตมากขึ้น สังคมก็จะมีทุนทางสังคมที่เพ่ิมข้ึนด้วย  
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บทวิจารณ์หนังสือ 
พระพุทธศาสนาในจีน ทิเบต เวียดนาม ญีปุ่่น  

: มองผ่านงานพระศรีคัมภีรญาณ (สมจินต์  สมฺมาปญฺโ ) 
 

คณาจารย์หลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

 
 

 

๑. บทน า 
 พระพุทธศาสนาในจีน ทิเบต เวียดนาม ญี่ปุ่น เป็นงานที่พระเดชพระคุณพระศรีคัมภีร
ญาณ เรียบเรียงจากข้อมูลต าราภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในแต่ละ
ประเทศ [จีน/ทิเบต/ญี่ปุ่น/เวียดนาม]โดยเฉพาะในประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนามหายาน งาน
นิพนธ์ดังกล่าวพัฒนามาจากการบรรยายพระพุทธศาสนามหายาน ในหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนา 
                                                           

พระมหาโชว์ ทสฺสนีโย, พระมหาก าพล คุณงฺกโร, พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, พระปลัดระพิน พุทธิสาโร, 
พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ, ดร.อนุวัต กระสังข์, ดร.ประเสริฐ ธิลาว 
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ดังนั้นการทีพ่ระคุณท่านต้องค้นคว้า ถ่ายทอด  สอน ท าให้ต้องเรียบเรียงเก็บความจากองค์ความรู้ที่
ได้ เกิดองค์ความรู้ ตกผลึกในความรู้พระพุทธศาสนามหายานในแต่ละประเทศ โดยผลงานดังกล่าว
จึงมีคุณค่าในฐานะที่เป็นองค์ความรู้ เพ่ือการปรับประยุกต์ การน าไปใช้  ซึ่งท าให้เห็นพัฒนาการ
ทางด้านประวัติศาสตร์พัฒนาการความเป็นมา หลักการ อุดมคติ และการคงอยู่ของพระพุทธศาสนา
ในแต่ละประเทศ ที่สอดประสานเข้าสังคมชุมชนและบริบทที่พระพุทธศาสนาตั้งอยู่ในประเทศนั้น ๆ 
พร้อมค าตอบและค าอธิบายว่าท าไมพระในประเทศเหล่านั้น จึงมีภาพลักษณ์ การถือปฏิบัติที่
แตกต่างกัน   ดังนั้นงานนิพนธ์ของพระเดชพระคุณท่านจึงถือว่าเป็นนวัตกรรมความรู้ที่ควรน ามา
เป็นอนุสติ ในการสะท้อนคุณค่า คุณประโยชน์ต่อสังคม และการศึกษาพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะ
พุทธศาสนามหายาน โดยพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ส าคัญ เป็นบ่อเกิดแหล่งอารยธรรมหนึ่งของ
โลก โดยเฉพาะมีฐานเกิดจากประเทศเจ้าของแหล่งอารยธรรมใหญ่  ๆ อย่างจีนและอินเดีย พร้อม
แพร่กระจายผสมผสานไปสร้างวิถี วัฒนธรรมทางศาสนาดังปรากฏวัฒนธรรมพุทธ ในประเทศต่าง ๆ 
เช่นที่พบเห็นอยู่ในปัจจุบัน    
 
๒. องค์ความรู้ของพระพุทธศาสนาในจีน ทิเบต เวียดนาม ญี่ปุ่น 
 หากมองถึงพัฒนาการของการศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศไทย โดยเฉพาะประเด็น
มหายาน หรือพระพุทธศาสนาในเชิงพ้ืนที่/อาณาบริเวณศึกษาซึ่งยังอยู่ในวงจ ากัด ดังนั้นงานนิพนธ์
เล่มนี้จึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งชิ้นงานในการให้ความรู้ในเชิงวิชาการ ที่สะท้อนถึงองค์ความรู้ทาง
พระพุทธศาสนาในฝ่ายมหายานของแต่ละประเทศ ดังที่คณาจารย์ในอดีตเคยท าการศึกษาไว้ใน
ระดับหนึ่ง  เช่น พุทธทาส พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) จ านงค์ ทองประเสริฐ  เสถียร 
โพธินันทะ เป็นต้น โดยในงานนิพนธ์ของพระศรีคัมภีรญาณ ใช้เอกสารจากต่างประเทศในการศึกษา
พระพุทธศาสนา จึงท าให้เห็นมิติที่หลากหลายด้านมหายานศึกษา ที่ต้องอาศัยความเข้าใจทั้งในส่วน
หลักการ แนวคิด เจตนารมณ์และอุดมคติในแต่ละนิกาย แต่ละเรื่อง แต่ละประเทศ แล้วประมวล
ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ภาษาที่นิพนธ์ พร้อมเชื่อมโยงกับองค์ความรู้กับพุทธศาสนาแบบเถรวาทอย่าง
เหมาะควร  
 งานนิพนธ์นี้ เล่าถึงพระพุทธศาสนา ที่ เชื่อมกับบริบทของอินเดียแหล่งก าเนิด
พระพุทธศาสนา คือศาสนาที่คนประมาณ ๔๐๐ ล้านคนทั่วโลกนับถือ  (น.ค าน า) มาจากค าว่า 
“พุทธิ” ที่แปลว่า “ตื่น” เป็นศาสนาที่โคตม สิทธารถะ เป็นผู้ค้นพบเมื่อประมาณ ๒๕๐๐ ปีมาแล้ว 
และการกระจายของพระพุทธศาสนาเข้าสู่จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ทิเบต เวียดนาม ล้วนเป็นเงื่อนไขเนื่อง
ต่อท าให้เกิดพระพุทธศาสนาในแต่ละประเทศ ซึ่งจะได้ยกมาน าเสนอต่อไป  
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[วิถีทางพระพุทธศาสนาในประเทศจีน] 

 จีนเป็นดินแดนแรกที่นับถือพระพุทธศาสนา เมื่อประมาณ พ.ศ.๖๐๐  ในสมัยพระเจ้า
มิ่งตี่ แห่งราชวงศ์ฮ่ัน ทรงเป็นผู้ริเริ่มน าพระพุทธศาสนาไปสู่เมืองจีน  (น.๓)  ในสมัยราชวงศ์ถัง 
(Tang dynasty/ค.ศ.๖๑๘-๙๐๗) ถือเป็นยุคทองของพระพุทธศาสนามีพระภิกษุผู้มีบทบาทส าคัญ
ในการสืบทอดพระพุทธศาสนา เช่น พระสมณะเฮ้ียนจัง (พระถังซ าจั๋ง/Xuánzàng, ราว ค.ศ.๖๐๒ –
ค.ศ.๖๖๔) ที่เดินทางไปน าคัมภีร์จ านวน ๖๕๗ เรื่อง กลับมายังประเทศจีน และถูกแปลเป็นภาษาจีน
ในช่วงต่อมา  สมณะอ้ีจิง (I-Tsing /ค.ศ. ๖๓๕-๗๑๓) ที่จาริกไปยังอินเดียเพ่ือแปลคัมภีร์โดยมี
หลักฐานว่าจาริกผ่านแถวศรีวิชัย อินโดนีเซียในปัจจุบัน เป็นต้น (น.๘) หลวงจีนฟาเหียน (Fa-
hsien/ ค.ศ.๓๓๗–c.๔๒๒) กับการจาริกไปยังอินเดียอีกท่านหนึ่ง หรือการน าพระพุทธศาสนานิกาย
ฌานของท่านโพธิธรรมจากอินเดีย (ตั๊กม้อ) มาเผยแผ่ สอนให้พระมีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและ
จิตใจ มีผลท าให้เกิดมวยจีนในวัด เกิดวัดเส้าหลิน จ านวน ๑๘ อรหันต์ (น.๑๔๐) เป็นต้น  ดังนั้น
พระพุทธศาสนาในจีนเติบโตพัฒนามาพร้อมกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของจีน เราจึงทราบ
เหตุการณ์ส าคัญในประวัติศาสตร์พุทธศาสนาของจีน เช่น การเดินทางของพระจีนสู่อินเดีย พระ
อินเดียสู่จีนเพ่ือภารกิจพระพุทธศาสนา การสร้างวัดม้าขาวในสมัยพระเจ้ามิ่งตี (Hàn Míng Dì, ๒๘ 
AD-๗๕ AD) ค.ศ.๖๘  เพ่ือเป็นอนุสรณ์แก่ม้าที่บรรทุกคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนามายังประเทศจีน 
โดยวัดม้าขาวนับเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาในจีนในช่วงเวลานั้น รวมไปถึงเหตุการณ์การเผาวัด
เส้าหลินในสมัยจักรพรรดหยงเจิ้ง (Yōngzhèng/ค.ศ.๑๖๗๘-๑๗๓๕) ที่ให้การ สนับสนุนฝักฝ่ายทาง
การเมือง  หรือการถูกควบคุมภายใต้กฎเกณฑ์และกลไกของระบบการปกครองคอมมิวนิสต์สมัย
เหมา เจอตุง (Mao Tse-tung; ค.ศ.๑๘๙๓-๑๙๗๖)“พระเป็นเพียงแรงงานภายในวัด” (น.๑๓) 
เป็นต้น ดังนั้นภาพรวม ๆ ของประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในประเทศจีนจึงประกอบด้วยความ
เจริญรุ่งเรืองและเสื่อม ขึ้นอยู่กับบริบททางการเมือง รัฐ และสภาพแวดล้อม ซึ่งปรากฏในงานนิพนธ์
ซึ่งสะท้อนให้เห็นภาพรวมของจีนประเทศที่มีประชากรและพลเมืองนับถือพระพุทธศาสนามากที่สุด
ในโลกด้วยเช่นกัน   
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[เอกลักษณร์ูปแบบวิถีทางศาสนาในประเทศเวยีดนาม] 

 

 เวียดนาม เป็นอีกประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา และได้รับอิทธิพลทาง
พระพุทธศาสนาจากประเทศจีน พระพุทธศาสนาเข้ามาเผยแผ่ในประเทศเวียดนาม เมื่อราวพุทธ
ศตวรรษท่ี ๗ ซ่ึงขณะนั้น เวียดนามตกอยู่ในอ านาจของจีน โดยสันนิษฐานว่า ท่านเมียวโป (Meou-
Po) เป็นผู้เดินทางจากประเทศจีนเข้ามาเผยแผ่ยังเวียดนาม โดยเวียดนามพระพุทธศาสนา
เจริญรุ่งเรืองและเส่ือมถอยตามสถานการณ์ตลอดระเวลาเวลาที่ผ่านมา จนกระทั่งเวียดนามตกเป็น
อาณานิคมของฝรั่งเศส (พ.ศ.๒๔๓๐-๒๔๘๘/๑๘๘๗-๑๙๔๕) แม้ได้เอกราชก็ถูกแบ่งเป็นประเทศ
เวียดนามเหนือ และเวียดนามใต้ภายใต้ยุคสงครามเย็น (Cold War) โดยเวียดนามเหนือปกครองใน
ระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ ส่วนเวียดนามใต้ปกครองในระบอบสาธารณรัฐ ซึ่งส่งผลให้เกิด
วิกฤตการณ์กับพุทธศาสนามากมาย ในเวียดนามใต้ ที่ปกครองโดยรัฐบาลประธานาธิบดี  โง ดินห์ 
เดียม (Ngô Đình Diệm/ค.ศ.๑๙๐๑-๑๙๖๓) ซึ่งนับถือคริสต์ ได้กดขี่ข่มเหงชาวพุทธ กระทั่งพระสงฆ์กับ
ชาวพุทธทนไม่ไหวได้รวมตัวกันต่อต้าน จนถึงขั้นพระติช กวาง ดึ๊ก (Thích Quảng Đức/พ.ศ.๒๔๔๐-
๒๕๐๖) เผาตัวเองจนมรณภาพ เพ่ือเป็นการประท้วง ในปี พ.ศ.๒๕๐๖/๑๙๖๓ (น.๑๐๒) เป็นภาพ
จ าของชาวพุทธไปทั่วโลก  หรือล่วงมาในบริบทร่วมสมัยบทบาทของพระนักพัฒนาสังคมอย่างท่าน
ติช นัท ฮันห์ (Thích Nhất Hạnh/ค.ศ.๑๙๒๖/๒๔๖๙-) กับการท างานเพ่ือชาวพุทธ และ
พระพุทธศาสนาในประเทศเวียดนาม (น.๑๑๖) จนได้ชื่อว่าเป็นพระพุทธศาสนาเพ่ือสังคม 
(Engaged Buddhism) (น.๑๑๓) เป็นต้น  ภาพลักษณ์เหล่านี้ปรากฏอยู่เป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนาในเวียดนาม โดยพระพุทธศาสนาในเวียดนามจะผูกโยงอยู่กับบริบทของ
พระพุทธศาสนาในแบบรัฐชาติ เราจึงเห็นพระเวียดนามมีบริบทร่วมในประวัติศาสตร์นับแต่อดีต
กระทั่งปัจจุบัน ซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้ปรากฏในงานนิพนธ์ของท่านในส่วนพระพุทธศาสนาใน
เวียดนามด้วยเช่นกัน   

  



267วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

 
[ภาพสะท้อนความเชื่อของพระพุทธศาสนาในประเทศญี่ปุ่น] 

 ญี่ปุ่น รับอิทธิพลทางพระพุทธศาสนาจากประเทศจีน ผ่านเกาหลี พร้อมสร้าง
เอกลักษณ์อัตลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาในหลายรูปแบบ ในหนังสือประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นชื่อ นิฮอน
โกชิ ได้บันทึกไว้ว่า วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๑๐๙๕ เป็นปีที่ ๑๓ ในรัชกาลจักรพรรดิกิมเม จักรพรรดิ
องค์ที่ ๑๙ พระพุทธศาสนาได้เข้าสู่ญี่ปุ่น โดยพระเจ้าเซมาโว แห่งเกาหลี ส่งราชทูตไปยังราชส านัก
จักรพรรดิกิมเม พร้อมด้วยพระพุทธรูป ธง คัมภีร์พุทธธรรม และพระราชสาสน์แสดงพระราช
ประสงค์ที่จะขอให้จักรพรรดิกิมเมรับนับถือพระพุทธศาสนา จักรพรรดิกิมเม  ทรงรับด้วยความพอ
พระทัย นี้ เป็นการเริ่มต้นของพระพุทธศาสนาในญี่ปุ่น (น.๑๒๕) ในความรับรู้ เกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนาในประเทศญี่ปุ่น ที่เรียกว่า “ยุคทอง” พระพุทธศาสนาได้เจริญขึ้นในประเทศญี่ปุ่น 
ในสมัยพระจักรพรรดิกิมเมจิ เป็นอย่างมาก จนถึงสมัยจักรพรรดินีซุยโก ได้สถาปนาเจ้าชายโชโตกุ 
เป็นผู้ส าเร็จราชการแผ่นดิน เมื่อ พ.ศ. ๑๑๓๕/๕๙๒ เจ้าชายพระองค์นี้เองที่ได้วางรากฐานการ
ปกครองประเทศญี่ปุ่น และสร้างสรรค์วัฒนธรรมพร้อมทรงเชิดชูพระพุทธศาสนา และในวันที่ ๑ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๑๑๗๗/๖๓๔ พระองค์ได้ประกาศพระราชโองการเชิดชูพระรัตนตรัย อันเป็นพระ
ราชโองการพระจักรพรรดิที่ยกย่องพระพุทธศาสนา 
 พระพุทธศาสนาได้เจริญรุ่งเรืองอย่างมั่นคงในญี่ปุ่น ประชาชนญี่ปุ่นรวมเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน ข้าราชการทหาร และพลเรือนทั้งปวง ต่างแข่งขันกันสร้างวัดในพระพุทธศาสนา และส านัก
ปฏิบัติธรรมเป็นอันมาก ยุคสมัยนี้ได้ชื่อว่า ยุคโฮโก คือ ยุคที่สัทธรรมไพโรจน์ เจ้าชายโชโตกุ ได้ทรง
ประกาศธรรมนูญ ๑๗ มาตรา ซึ่งเป็นธรรมนูญที่ประกาศหลักสามัคคีธรรมของสังคม ด้วยการเคารพ
เชื่อถือพระรัตนตรัย นอกจากนี้ยังทรงแสดงพระธรรมเทศนาซึ่งถือว่าเป็นการเริ่มต้นการแสดง
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เทศนาเกี่ยวกับพระสูตรในประเทศญี่ปุ่น (น.๑๙) รายละเอียดเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในงานนิพนธ์
ของท่านเป็นการชี้ให้เห็นภาพรวมที่เป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในประเทศญี่ปุ่นแม้จะไม่
ทั้งหมดแต่ท าให้เห็นพัฒนาการของพระพุทธศาสนาได้ตามช่วงระยะเวลาที่ปรากฏจนกระทั่งปัจจุบัน   
  

 
[ดาไล ลามะ Tenzin Gyatso สัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาและผู้น าสูงสุดของทิเบต]  

 
 ทิเบต  ประวัติการเข้ามาของพระพุทธศาสนานับแต่อดีตเนื่องสืบต่อมาจากประเทศ
อินเดีย และอยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ของสถาบันกษัตริย์รุ่งเรืองและพัฒนามาตลอดระยะเวลาที่
ยาวนาน จนกระทั่งถึงจุดเปลี่ยนเมื่อศาสนจักรกับอาณาจักรถูกก าหนดให้รวมกันเนื่องจาก “...เม่ือ
กุบไล่ข่านแห่งมองโกล แผ่อ านาจปกครองจีนและทิเบต มอบอ านาจการปกครองทิเบตแก่โดร
กอน โจกยัล ภักปะ (Dragon Ghogyal Ohagpal) เป็นเป็นอาจารย์....” (น.๓๘)  นับเป็นจุด
เปลี่ยนที่ท าให้นักบวชในพระพุทธศาสนามีอ านาจในการปกครองทั้งทางศาสนจักรและอาณาจักร 
สืบต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงดาไล ลามะองค์ที่ ๑๔ เท็นซิน กยัตโซ (Tenzin Gyatso/พ.ศ.๒๔๗๘/
๑๙๓๕-ปัจจุบัน) โดยจีนเชื่อว่าทิเบตเป็นส่วนหนึ่งมาตลอดประวัติศาสตร์ ภายหลังปฏิวัติเปลี่ยนการ
ปกครองจากสาธารณะรัฐเป็นระบบคอมมิวนิสต์ในปี พ.ศ.๒๔๙๒/๑๙๔๙ รัฐบาลจีนได้ส่งทหารบุก
รัฐศาสนาทิเบต ท าให้เท็นซิน กยัตโซ ต้องลี้ภัยทางการเมืองไปอยู่ในอินเดียจนกระทั่งปัจจุบัน (น.
๓๘) ภาพต่อเนื่องมาในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ ดาไล ลามะ กลายเป็นกลไกทางการเมืองระหว่าง
ประเทศในเวทีโลก การศึกษาพระพุทธศาสนาแบบวัชรญาณทิเบต รับรู้ผ่านข้อมูลเชิงประจักษ์จาก
บทบาททางการเมืองของดาไล ลามะ อดีตผู้น าสูงสุดของทิเบตทั้งฝ่ายอาณาจักรและศาสนจักร   
 จากงานนิพนธ์ของพระศรีคัมภีรญาณ ได้สะท้อนภาพรวมของพระพุทธศาสนาในแต่ละ
ประเทศจากข้อมูล หลักฐานเชิงประจักษ์ที่หาได้ในแต่ละประเทศ ซึ่งถือว่าเป็นอีกท่านหนึ่งที่เป็นผู้
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วางวางรากฐานการศึกษาพระพุทธศาสนาแต่ละประเทศต่อจากคณาจารย์ในอดีต ทั้งเชื่อมโยงให้
เห็นความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับศาสนา ระหว่างประเทศกับประเทศ จนกระทั่งพระพุทธศาสนา
ในแต่ละประเทศสะท้อนเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของพระพุทธศาสนาผ่านชาติพันธุ์ ภาษา พ้ืนถิ่นใน
ประเทศนั้น ๆ จีน เกาหลี ญี่ปุ่น และเวียดนาม เป็นต้น      
 
๓. คุณค่าทางภาษาในนิพนธ์ของพระศรีคัมภีรญาณ 
 ภาษาเป็นเครื่องมือ ในการนิพนธ์หนังสือเล่มนี้ พระเดชพระคุณท่านเป็นผู้รู้ภาษาอ่ืนที่
นอกเหนือจากภาษาไทย โดยใช้เป็นเครื่องมือในการให้ได้มาซึ่งข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ จากนั้นก็ ใช้
ภาษาที่เป็นความรู้เดิมคือภาษาไทย ภาษาบาลี และองค์ความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาในการ
นิพนธ์และสื่อสารออกมา เป็นองค์ความรู้อย่างที่ปรากฏ พระศรีคัมภีร์ญาณนับเป็นพระสงฆ์น้อยรูป
ในสั งคมไทยนับแต่อดีตจนกระทั่ งปั จจุบัน  ที่ มี ความรู้ทางด้ านพระพุทธศาสนา และ
ภาษาต่างประเทศ และสามารถน าความรู้นั้นมาเป็นองค์ความรู้ และถ่ายทอดออกมาเป็น “ความรู้” 
ต่อสังคมในวงกว้างได้  นับเป็นความลุ่มลึกในภาษาที่ใช้ พร้อมภาษาที่ถ่ายถอดมาด้วยเช่นกัน หาก
นับบูรพาจารย์ในอดีต เช่น พระพุทโฆษะที่ไปศึกพระพุทธศาสนาในศรีลังกาในภาษาสิงหลแล้วรจนา
วิสุทธิมรรค และสมันตปสาทิกา ซึ่งนับเป็นความลุ่มลึกในภาษาที่เรียนซึ่งนับไม่ใช่ภาษาดั้งเดิมของ
ท่านเอง หรือคณาจารย์ในประเทศไทย เช่น พุทธทาส (พ.ศ.๒๔๔๙-๒๕๓๖) ที่แปล สูตรของเว่ย
หลาง “จิตเดิมแท้” และสูตรของฮวงโป “ความว่าง” มาใช้เพ่ือการสื่อสารธรรมในสังคมไทย โดย
สะท้อนให้เห็นว่าท่านมีความรู้ภาษาต้นฉบับเดิม และมีความรู้ที่จะสื่อสารออกมา ทั้งสามารถรักษา
อรรถรสและความเข้าใจใน “อรรถ” เดิมของพระพุทธศาสนาไว้ได้อย่างส าคัญ รวมไปถึงคณาจารย์
อีกหลายท่านในนามคณะสงฆ์ของประเทศไทย  เช่น ศาสตราจารย์ (พิเศษ) จ านงค์ ทองประเสริฐ 
(พ.ศ. ๒๔๗๒-) [บ่อเกิดลัทธิประเพณีจีน-อินเดีย-ญี่ปุ่น ฯ] พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต/พ.ศ.
๒๔๘๑-) หรือพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต/พ.ศ.๒๔๙๘-) ล้วนใช้องค์ความรู้ร่วมจากแหล่ง
ความรู้ในภาษาอ่ืน เป็นฐานสร้างองค์ความรู้  โดยเฉพาะพระพุทธศาสนาสะท้อนถึงความรู้ภาษา 
และใช้ภาษาเพ่ือการสื่อความทั้งในส่วนของความรู้ ความเข้าใจ การถ่ายทอด และน ามาเรียบเรียงให้
สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย  ดังนั้นผลงานนิพนธ์เรื่องนี้ของพระศรีคัมภีรญาณ จึงสะท้อน
ให้เห็นว่าท่านรู้และใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ สร้างองค์ความรู้ เกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนามหายานในประเทศต่าง ๆ จากนั้นนิพนธ์รจนาออกมาเป็นองค์ความรู้เชิงประจักษ์  
ขยายต่อสาธารณะ ส่วนรวมในวงกว้างของประเทศไทยด้วยเช่นกัน  
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[สูตรของเว่ยหลาง โดยพุทธทาสภิกขุ] 

 
๔. คุณค่าและประโยชน์ของความรู้จากงานนิพนธ์ของพระศรีคัมภีรญาณ  
 การศึกษาในศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งเหมือนเป็นการเปิดหน้าต่างเชื่อมไปสู่องค์ความรู้แห่ง
ศาสตร์ในเรื่องนั้น ๆ เหมือนครั้งหนึ่งบูรพาจารย์ด้านมหายานศึกษา เช่น เสถียร โพธินันทะ (พ.ศ.
๒๔๗๒-๒๕๐๙) ได้เคยท าไว้ผ่านการบรรยายและนิพนธ์ “ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา” 
(๒๔๙๖) ไว้เป็นหลักฐานข้อมูลให้ได้ศึกษาค้นคว้า จ านงค์ ทองประเสริฐ บรรยายและเรียบเรียงใช้ใน
การสอนวิชา “ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในเอเชียอาคเนย์” (๒๕๑๔) เมื่อครั้งตั้งแผนกเอเชีย
อาคเนย์ ที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หรือพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ผู้เรียบเรียง 
“พระพุทธศาสนาในอาเซีย” (๒๕๑๔) ดังนั้นเมื่อจะศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนาในนานาประเทศ 
งานคณาจารย์เหล่านี้รวมทั้งงานของพระศรีคัมภีรญาณเล่มนี้ จึงเป็นฐานในการศึกษา ค้นคว้าเป็น
องค์ความรู้ ในอันที่จะเชื่อมต่อไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในส่วนของมหายาน หรือในประเทศ
ที่พลเมืองส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนานิกายมหายาน แม้บางประเทศ จะมีเถรวาทบ้างก็เป็นส่วน
น้อยและอยู่ในกลุ่มชนกลุ่มน้อย เช่น จีนในกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อ ในสิบสองปันนา (Venerable 
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Suvanno,๑๙๙๖) หรือเถรวาทในเวียดนามที่ส่วนอยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์ในกัมพูชากรอมทางตอนใต้
ของเวียดนาม  เป็นต้น (Mae Chee Huynh Kim Lan,๒๐๑๐) ดังนั้นคุณค่าและประโยชน์จาก
ความรู้ของงานนิพนธ์ของพระศรีคัมภีรญาณผ่านหนังสือ “พระพุทธศาสนาในจีน ทิเบต เวียดนาม 
ญี่ปุ่น”สามารถจ าแนกให้เห็นได้ คือ  
  

 
[พระพุทธศาสนาในอาเซีย ที่พิมพ์ครั้งแรกเม่ือ พ.ศ.๒๕๑๔] 

 ก.ความรู้ในพระพุทธศาสนา ผลงานนิพนธ์ของท่านเรื่องนี้ เป็นความรู้ที่สะท้อนถึงโลก
ทัศน์ทางศาสนา อันหมายถึงองค์ความรู้เฉพาะด้านพุทธศาสนา  แม้จะเนื่องด้วยการเข้ามาของ
พระพุทธศาสนา ในแต่ละประเทศ จากอินเดียสู่จีน จากจีนสู่เวียดนาม ญี่ปุ่น รวมไปถึงการการ
ตีความ นิกาย และบริบทของการเกิดข้ึนผ่านหลักการ แนวคิด และกระบวนอันเป็นกลไกทางศาสนา
อันมีแนวคิด หลักการ ฐานเกิดของศาสนา ดังกรณีการแตกเป็นนิกาย ก็เกิดจากการอธิบายความ 
การตีความ และการให้ความหมายที่แตกต่างกัน จนกระท านั่งไปสู่การให้ค่าและค าอธิบายที่แตกต่าง



ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒  พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙272

กันต่อความเป็นนิกายศาสนานั้น ๆ อาทิ “...กษัตริย์เยาชินเลื่อมใสกุมารชีพมากจึงอยากให้มีคน
สืบทอดเชื้อสายบังคับให้กุมารชีพแต่งงาน ท่านไม่ยอมแต่ง แต่กษัตริย์เยาชินอยากมีบุตรสืบทอด
เลยสั่งให้คนแอบเอาเหล้าให้กุมารชีพดื่มจนเมาไร้สติ ในที่สุดมีเพศสัมพันธ์กับสตรีนางหนึ่งด้วย
ความเมา ในตอนใกล้ตาย ท่านได้ตั้งค าอธิษฐานไว้ว่า 'ข้าพเจ้าถูกบังคับให้ละเมิดศีลด้วยการ
แต่งงาน แต่ข้าพเจ้าเชื่อม่ันว่า ศีลที่ข้าพเจ้าแสดงไว้ ไม่ขัดต่อพุทธประสงค์ ถ้าข้าพเจ้าซื่อสัตย์
ในศีลของข้าพเจ้า ลิ้นของข้าพเจ้าจะเหลืออยู่เม่ือร่างกายถูกเผา ' ในต านานเล่าว่า เม่ือร่างกาย
ถูกเผา ลิ้นของท่านไม่ไหม้ เปล่งรัศมีสว่างไปทั่วจนกระทั่งปัจจุบัน...ลิ้นก็คือ สัทธรรมปุณฑริก
สูตร...” (น.๑๘) ซึ่งในความหมายก็คือพระพุทธศาสนาให้ความส าคัญกับ “ศีล” ในฐานะเป็นฐาน
ของการปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาทั้งในส่วนเถรวาทและมหายาน เป็นต้น หรือองค์ความรู้
เกี่ยวกับความว่าง "...ศูนยตาคือความจริงสูงสุด (ความว่าง) ความว่าง คือ สภาพเดิมแท้ของสิ่ง
ทั้งหลาย มนุษย์ประกอบด้วยความว่าง จิตเดิมแท้มีลักษณะขาว ใส บริสุทธิ์ ที่เรียกว่า จิต
ประภัสสร กรอบเก่า ๆ ทั้งหลายตามที่กล่าวมา เป็นตัวท าให้ธรรมชาติจิตดับสูญเสียไป ถ้า
หมายถึงจิตเดิมแท้ นั่นคือ อจิต (True mind is No mind - จิตที่แท้จริงคืออจิต)...”  (น.๑๔๖) 
หรือในงานนิพนธ์ของท่านยังได้ยกแนวคิดทางพระพุทธศาสนาเถรวาทมาเปรียบเทียบกับมหายานให้
เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นเช่น "...ในคัมภีร์เถรวาท...ความดีกับความช่ัวอาจไม่เท่ากัน กระบวนการตัดสินก็
ยังมีความจ าเป็น เพื่อสร้างความยุติธรรม.... 'เม่ือจิตเศร้าหมอง ทุคติเป็นอันหวังได้ เม่ือจิตไม่
เศร้าหมอง สุคติเป็นอันหวังได้'...วารจิตสุดท้ายของเขาเศร้าหมองเพราะปัจจัยบางอย่าง ในกรณี
เช่นนี้จะต้องมีกระบวนการเตือนความทรงจ าให้ระลึกถึงความดีที่ท าไว้ เพื่อจิตจะได้บริสุทธิ์อัน
จะมีผลให้รับสุคติ..." (น.๘๗)  
 ความรู้ในตัวหลักการทางพระพุทธศาสนา แนวคิด หลักปฏิบัติที่เป็นตัวหลักการ ถูกน ามา
เป็นแนวคิดหลักในการนิพนธ์งานของท่าน ทั้งสะท้อนให้เห็นความเฉพาะใน “หลักการพุทธ
ศาสนา” ทั้ งในส่วนของเถรวาทและมหายาน พร้อมเสนอออกมาเป็นองค์ความรู้ด้ าน
พระพุทธศาสนาดังปรากฏในงานนิพนธ์นี้  
 ข.ความรู้ในวิถีทางศาสนา ในความหมายคือผลงานนิพนธ์ให้ความรู้ในเรื่อง ความ
แตกต่างของศาสนาในเชิงวิถีเชิงชาติพันธุ์ที่แต่ละประเทศ เฉพาะพ้ืนถิ่นในประเทศนั้น ๆ แต่ละ
นิกายจะมีความแตกต่างกัน อาทิ ในจีนกับการเกิดของแต่ละนิกายซึ่งผู้เขียนให้ภาพของความต่าง
ของแต่ละนิกายอันเป็นพัฒนาการของพระพุทธศาสนาในประเทศจีน ดังในงานนิพนธ์กล่าวถึง (๑) 
นิกายลุกจง (๒) นิกายกู้เสี่ยจง [อภิธรรมโกศะ] (๓) นิกายเทียนไท้ ของฉีอ้ี [สัทธรรมปุณฑริกสูตร] 
(๒) นิกายฮ่ัวเงี่ยมจง [ฮวาเหยน หรืออวตังสกะ] (๔) นิกายโยคาจาร (๕) นิกายตันตระ (๖) นิกาย
สุขาวดี (๗) นิกายเซี้ยนจง หรือฌาน เป็นต้น ซึ่งนิกายตันตระ “...มีระบบการถ่ายทอดค าสอนด้วย
วิธีการ ‘อภิเษก’ ผ่านจากอาจารย์สู่ศิษย์ จะเรียนด้วยตัวเองไม่ได้ ต้องไดรับการอภิเษกจาก
อาจารย์อย่างนี้ ความรู้สูงสุด คือ การรู้แจ้งในจิตของตน มี ‘สมเพชรดาญาณ’ คือความรู้ชัดว่า
จิตของตนแต่ไหนแต่ไรมาก็ไม่มีการเกิดดับรู้ชัดอย่างนี้ จักบรรลุพุทธภูมิ...” (น.๒๖) หรือ “...ท่าน
โพธิธรรมเข้าไปในจีนเป็นยุคที่ประเพณีการสร้างวัดก าลังเฟื่องฟูประชาชนบ าเพ็ญบุญกิริยาวัตถุ
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มาก สร้างโบสถ์หลังหนึ่งได้บุญเท่าไร สร้างพระพุทธรูปตามหน้าผาได้บุญเท่าไร ประชาชนคุ้น
ชินกับวิธีการแบบนี้ ท่านโพธิธรรมเข้าไปอยู่ในป่านั่งกรรมฐานหันหน้าเข้าผาผนังถ้ ากลายเป็น
ประเพณีสร้างพระพุทธรูปตามหน้าผาในจีน...” (น.๑๔๐) ข้อมูลเหล่านี้สะท้อนให้เห็นวิถีทาง
ศาสนาในมิติของนิกายที่ปรากฏในดินแดนจีน ญี่ปุ่น ทิเบตก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับนิกาย และวิถีปฏิบัติ
ที่แตกต่างด้วย  แต่สิ่งที่ลงรายละเอียดลงไปการผสมผสานระหว่างศาสนาในแบบพ้ืนถิ่น  ดังกรณี 
“ลัทธิบอน” พัฒนาไปเป็น “บาร์โด-อวตาร” กับการเกิดใหม่จนเป็นเอกลักษณ์ของ
พระพุทธศาสนาในทิเบต (น.๔๕) “...ประมาณวันที่ ๑ ถึงวันที่ ๑๕ หลังจากตาย เป็นช่วงที่
วิญญาณของมนุษย์จะถูกลงโทษจากบาปอกุศลที่ได้กระท าไว้ วิญญาณต้องชดใช้บาปอกุศลที่ท า
ไว้ให้หมดก่อนที่จะไปเกิดในภาพใหม่ ไม่มีสิทธิแสวงหาภพที่จะไปเกิดใหม่แต่ต้องก้มหน้ารับ
กรรมชดใช้ความผิด ‘วิญญาณที่จะไปเกิดภพใหม่ต้องเป็นวิญญาณที่บริสุทธิ์’...” (น.๔๖) เมื่อ
เชื่อมไปถึงญี่ปุ่นที่ได้รับอิทธิพลจากจีน นิกายทางพระพุทธศาสนาก็มีความเกาะเกี่ยวอยู่กับจีนแต่มี
การปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความเป็นจีนแม้จะมีค าเรียกที่แตกต่างแต่เจตนารมณ์ยังไม่ได้
เปลี่ยนแปลงไปเสียทีเดียว เป็นต้น  หรือในญี่ปุ่นการที่พระภิกษุมีครอบครัวได้กลายเป็นเอกลักษณ์
อันเชื่อมโยงกับภาพลักษณ์และวิถีทางศาสนาที่แตกต่างไป “...ประเพณีพระมีครอบครัวมีทั้งส่วนดี
และเสียในขณะเดียวกัน ส่วนดีคือท าให้เกิดความคล่องตัวและด าเนินนโยบายเชิงรุกได้...” (น.
๑๓๗) หรือในเวียดนาม “.. .ลักษณะแห่งพุทธศาสนาในเวียดนามที่ชัดเจนอีกอย่างหนึ่งคือ
ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับวิถีชีวิตของคนในชาติ พระสงฆ์ด าเนินกิจกรรมที่เป็นคุณูปการต่อการ
สร้างและปกป้องคุ้มครองชาติของตน ชนชั้นในสังคมที่มีการศึกษาดีที่สุดคือพระสงฆ์เวียดนามได้
ปฏิบัติหลักพระศาสนา เคียงคู่ไปกับประชาชนทั่วไปและมีความเป็นมิตรกับศาสนิกของศาสนาอ่ืน ๆ 
....” (น.๙๕)  
 ภาพลักษณ์ในวิถีเฉพาะของแต่ละประเทศ เกิดขึ้นด้วยเงื่อนไขของความแตกต่าง
ทางด้านความเชื่อดั้งเดิม ของแต่ละพ้ืนที่ เอกลักษณ์ทางภาษา ชาติพันธุ์ มีส่วนอย่างส าคัญที่ท าให้
พระพุทธศาสนา มีความเป็นเอกลักษณ์ตามแต่ละประเทศตาม ดังที่เราเห็นประจักษ์ในเชิงกายภาพ 
เช่น การแต่งกาย ประเพณี รูปแบบการปฏิบัติ เป็นต้น  
 ค.ความรู้ในเชิงศาสนสัมพันธ์ ในงานนิพนธ์สะท้อนคุณค่าในเรื่อง เครือข่าย  การ
เชื่อมโยง ความสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธศาสนาในละประเทศ นับตั้งแต่พระพุทธศาสนาถูกส่งน าเข้า
ไปเผยแผ่ยังอินเดีย และกระจายไปยังประเทศต่าง ๆ “...ชาวจีนรู้จักพระพุทธศาสนาในราชวงศ์
ฮั่น พ.ศ.๓๓๗-๗๖๓ มีต านานว่า พระเจ้าอโศกมหาราช ตอนที่ทรงรับสั่งให้สร้างวิหาร สถูปเจดีย์ 
และเสาอโศก ๘๔๐๐๐ แล้วให้ประดิษฐานทั่วอินเดีย ความจริงพระเจ้าอโศกไม่ได้ทรงสร้างเอง
ทั้งหมด แต่ประกาศเป็นนโยบายออกไป ประชาชนที่เลื่อมใสพระพุทธศาสนาก็ช่วยกันสร้างตาม
พระราชประสงค์แล้วประดิษฐานไปทั่วชมพูทวีป มีการพบสถูปเจดีย์และเสาอโศกในจีน ๑๗ 
แห่ง บางแห่งมีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุอยู่  ซึ่งเป็นหลักฐานแสดงว่าคนในถิ่นนั้นรับรู้
พระพุทธศาสนาในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช...” (น.๒)  ในทิเบตมีข้อมูลปรากฏว่า “...ในยุคที่
นาลันทารุ่งเรืองชาวทิเบตหลายคนมาศึกษาวิชาสาขาพระพุทธศาสนาและสาขาอ่ืน ๆ เช่น 
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ประมาณ พ.ศ.๑๑๐๐ ธอนมี สัมโภตะ ซึ่งมีต าแหน่งเป็นที่ปรึกษาราชส านัก เดินทางมาศึกษาที่
นาลันทากลับไปประดิษฐานพระพุทธศาสนาในทิเบต และประกาศให้พระพุทธศาสนาเป็น
ศาสนาแห่งรัฐ...” (น.๔๐) ในเวียดนามก็มีข้อมูลที่ถูกน าเสนอถึงความเชื่อมโยงและการรับช่วง
พระพุทธศาสนาจากประเทศจีนด้วย  “..เวียดนามรับเอาแนวคิดทางพระพุทธศาสนาอีกอย่าง
หนึ่งเป็นมหายาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธศาสนานิกายเซน (ฌาน) และจีน พร้อม ๆ กับ
พัฒนาการแห่งพระพุทธศาสนาในจีน...” (น.๙๓)  รวมไปถึงในญี่ปุ่นก็ได้รับอิทธิพลทาง
พระพุทธศาสนาจากจีนที่มีข้อสันนิษฐานในงานนิพนธ์นี้ว่า “...พระพุทธศาสนาแผ่จากเมืองจีนเข้า
สู่ อาจมี ๒ เส้นทาง คือเส้นทางที่ ๑  จากจีน ผ่านเกาหลี สู่ญี่ปุ่น เส้นที่ ๒ จากจีนผ่านรัสเซีย
แล้วเข้าสู่ญี่ปุ่น...พระพุทธศาสนาก่อนที่จะเข้าสู่ญี่ปุ่น ต้องผ่านเกาหลี โดยพระญี่ปุ่นไปศึกษา
พระพุทธศาสนาในจีนแล้วกลับมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในบ้านเมืองของตน แต่เดินทางจากจีน
ไปญี่ปุ่น ต้องผ่านเกาหลีก่อน สันนิษฐานว่า พระภิกษุท่ีเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเกาหลีเป็นพระ
ญี่ปุ่น เพราะมีช่ือเหมือนพระญี่ปุ่น เช่น พระเอโดะ ฯ ...” (น.๑๒๓-๑๒๔)  
 จากงานนิพนธ์นี้ท าให้เห็นวิวัฒนาการ และการเชื่อมโยงของพระพุทธศาสนาในแต่ละ
ประเทศ เช่น พระพุทธศาสนาจากเกาหลี ญี่ปุ่น และเวียดนามล้วนได้รับอิทธิพลทางด้าน
พระพุทธศาสนาจากประเทศจีน ทั้งที่จีนเองก็ได้รับอิทธิพลจากประเทศอินเดีย ในช่วงเวลาต่างกัน 
และเครือข่ายความร่วมมือจากการที่พระอินเดียไปจีน ไปช่วยแปลคัมภีร์ หรือการที่พระจีนไปยัง
อินเดียเพ่ือแปลคัมภีร์ เป็นต้น ล้วนสะท้อนถึงการเชื่อมโยงปฏิสัมพันธ์กัน  ดังนั้นพัฒนาการของ
พระพุทธศาสนาในแต่ละประเทศมีลักษณะสัมพันธ์กับรัฐในฐานะผู้อุปถัมภ์ สนับสนุนส่งเสริม ซึ่ง
รูปแบบดังกล่าวมีผลต่อพัฒนาการของพระพุทธศาสนานับแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบัน  เช่น เกาหลี
และญี่ปุ่นด้วยเงื่อนไขทางการเมืองท าให้นิกายทางพระพุทธศาสนากลายเป็นกลไกหนึ่งของรัฐ หรือ
ในประเทศจีนพระพุทธศาสนาผสมผสานกับแนวความเชื่อดั้งเดิมจนกลายเป็นเอกลักษณ์ทาง
พระพุทธศาสนาของประเทศนี้ เช่น พระพุทธศาสนากับขงจื้อ จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชาวจีน 
เป็นต้น  
 ค.ความรู้เชิงเปรียบเทียบ การเปรียบเทียบพระพระพุทธศาสนาในแต่ละประเทศ ท าให้
ได้ความรู้จากความเหมือนและความแตกต่าง  ของพระพุทธศาสนาในประเทศต่าง ๆ ผ่านงานนิพนธ์
ของท่านท าให้เห็นว่าจริง ๆ แล้วงานทั้งหมด เป็นการเกิดขึ้นภายใต้ความเหมือนและความต่าง ดังมี
ข้อมูลว่า  ญี่ปุ่นรับนิกายต่าง ๆ เข้าไปไปยังประเทศญี่ปุ่น ทั้งนิกายตันตระ โยคาจาร นาคารชุน และ
สุขาวดี” แต่ในการรับเข้าไปมีการปรับไปตามภูมิศาสตร์พ้ืนที่ดังปรากฏในงานนิพนธ์ของท่านว่า “....
นิกายในเชิงปรัชญา กลายสภาพเป็นหลักวิชาการ น าไปศึกษาในสถาบันการศึกษาของญี่ปุ่น 
ส่วนนิกายเชิงศรัทธาเข้าไปหลอมรวมกับวัฒนธรรม ประเพณีดั้งเดิมในญี่ปุ่น และเจริญรุ่งเรือง
มาถึงปัจจุบัน มีการส ารวจข้อมูลพบว่า ในญี่ปุ่น มีศาสนาชินโตเป็นศาสนาหลัก แต่วัฒนธรรม
วิถีชีวิตของชาวบ้านผสมผสานระหว่างชินโตกับพระพุทธศาสนามหายาน เป็นจุดที่ท าให้เกิด
ผลิตผลชั้นยอด ชินโตเป็นภาพสะท้อนของความเอาจริง เอาจัง มีความศรัทธามุ่งม่ัน  มหายาน
สะท้อนภาพของเมตตากรุณา โอบอ้อมอารี เอ้ือเฟื้อ เผื่อแผ่...” (น.๑๒๖) รวมไปถึงในเวียดนาม 
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“...ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนาเวียดนามที่ชัดเจนอีกอย่างหนึ่งก็คือมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด
กับวิถีชีวิตของคนในชาติ และพระสงฆ์ก็ด าเนินกิจกรรมที่เป็นคุณูปการต่อการสร้างและปกป้อง
คุ้มครองชาติของตน...” (น.๙๓) หรือข้อมูลของจีนกับสถานการณ์พระพุทธศาสนาในช่วงเปลี่ยน
ผ่าน “....การปฏิวัติจีนใน พ.ศ.๒๔๕๔ ท าให้ราชวงศ์แมนจูสิ้นสุดลง ล้มล้างระบบจักรพรรดิ ตั้ง
ระบบสาธารณรัฐขึ้นมาแทน นับแต่นั้นมา องค์กรสงฆ์ในประเทศจีนก็ประสบปัญญาเร่ือยมา 
พ.ศ.๒๔๗๒ พระภิกษุจีนชื่อ “ไตชู” จัดตั้งสมาคมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศจีนขึ้นที่เมืองนาน
กิง เพื่อรักษาสถานะของพระพุทธศาสนา ในช่วงการปฏิวัติวัฒนธรรมคร้ังใหญ่ ระหว่าง พ.ศ.
๒๕๐๘-๒๕๑๘ วัดและศาสนาวัตถุทางพระพุทธศาสนาถูกท าลายไปและองค์กรสงฆ์อ่อนแอจน
ยากที่จะเยียวยา...” (น.๓๑) รวมไปถึงทิเบตก็สะท้อนให้เห็นว่าการขัดกันในมิติของศาสนาและ
ความเชื่อดั้งเดิมดังปรากฏในงานนิพนธ์ว่า “...พระพุทธศาสนาและลัทธิบอนต่อสู้กันอยู่หลาย
ศตวรรษ ในที่สุดพระพุทธศาสนามีบทบาทเหนือกว่าและด ารงสถานะเป็นวัฒนธรรมทิเบตมาถึง
ปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ลัทธิบอนไม่ได้สูญหายไป เพียงแต่มีความเปลี่ยนแปลงเกือบทุกด้าน เช่น 
มีการเขียนคัมภีร์โดยอาศัยพระพุทธศาสนาเป็นแบบ และมีเนื้อหาสะท้อนอิทธิ พลของ
พระพุทธศาสนามิใช่น้อย นักปราชญ์ทิเบตบางคนแปลคัมภีร์พระพุทธศาสนาเป็นคัมภีร์บอน 
โดยใช้คัมภีร์ที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์บอน...” (น.๔๔)  
 จากข้อมูลที่ปรากฏในงานนิพนธ์สะท้อนให้เห็นว่าทุกประเทศนับถือพระพุทธศาสนา
มหายาน แต่ในความแตกต่างเปรียบเทียบให้เห็นว่าในแต่ละประเทศได้เกิดปรากฏการณ์ของ
พระพุทธศาสนาที่ผสมผสานไปเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของศาสนิกทั้งในเชิงปัจเจก และสังคม และ
รัฐ จึงท าให้เกิดความเป็นพระพุทธศาสนาในแบบจีน ทิเบต เวียดนาม และญี่ปุ่น ที่มีความเหมือน
สาระหลัก แต่แตกต่างในองค์ประกอบและบริบทเชิงพ้ืนที่อย่างชัดเจน  
 จ.ความรู้เพื่อการประยุกต์ใช้ การน าความรู้มาเปรียบเทียบ จะท าให้เห็นความเหมือน
ความต่าง และการออกแบบเพ่ือการปฏิบัติจากความรู้นั้น ในญี่ปุ่น “...นิกายสัทธรรมปุณฑริกสูตร
เข้มแข็งมาก พระญี่ปุ่นเม่ือเดินทางมาศึกพระพุทธศาสนาในจีนได้ศึกษาสัทธรรมปุณฑริกสูตร
แล้วน าไปเผยแผ่ในญี่ปุ่น ประมาณ พ.ศ.๑๑๔๑ เจ้าชายอุบายาโดะ ของญี่ปุ่น (หรือพระนาม
เรียกต่อมาว่าโชโตกุไดชิ) ศึกษาสัทธรรมปุณฑริกสูตรอย่างแตกฉานแล้ว เอาคัมภีร์นี้ไปเป็น
พื้นฐานสร้างธรรมนูญของญี่ปุ่น ๑๗ มาตรา เป็นการวางรากฐานวัฒนธรรมประเพณีของญี่ปุ่น
ทั้งหมด...” (น.๑๙)  การส่งพระญี่ปุ่นศึกษาพระพุทธศาสนาในจีน ในสมัยพระเจ้าอุบายาโดะ (น.
๑๙) มีการส่งพระจีนไปศึกษาพระพุทธศาสนาและแปลคัมภีร์กลับไปยังประเทศจีน ในสมัยพระเจ้า
มิ่งตี่ ประมาณ พ.ศ.๖๐๐ และต่อมาอีกหลายครั้ง (น.๓) พระโพธิธรรม (Bōdhidharma/ราว ค.ศ.๕๒๐-)
จากอินเดียกับการเข้าไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจีน (น.๑๔๐)  พระเวียดนามกับการเข้ามาศึกษา
พระพุทธศาสนายังประเทศไทย (น.๑๑๒) งานนิพนธ์ดังกล่าวสามารถสื่อไปถึงรูปแบบในอดีต วิธีการ 
แนวปฏิบัติ และการประยุกต์ใช้ความรู้ที่มีมาก่อนในอดีต อันสัมพันธ์ไปถึงโลกทัศน์ วิสัยทัศน์ของ
ความรู้ การเชื่อมต่อความรู้และเครือข่าย เราจึงเห็นภาพของการเคลื่อนไหวระหว่างพระพุทธศาสนา
ในมิติที่แตกต่าง ทั้งนิกาย ประเทศ และรูปแบบ แต่หัวใจหลักคือพระพุทธศาสนา การประชุม
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เครือข่ายผู้น าชาวพุทธ ผู้น าพระสงฆ์ จากนานาประเทศ การที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย เปิดหลักสูตร “Buddhism in English Program” หรือการเปิด International 
Buddhist Studies Colleges (IBSC) เพ่ือรองรับพระภิกษุจากประเทศพระพุทธศาสนา การแปล
ต าราจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย (พระอุปติสสเถระ,วิมุตติมรรค/พระพรหมบัณฑิต (ประยูร 
ธมฺมจิตฺโต) และคณะแปล-ภาษาไทย) หรือภาษาไทยไปสู่อ่ืน การจัดตั้งสถาบันภาษา (Language 
Institute of MCU) เพ่ือพัฒนาคนไปสู่การแปลคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา เช่น เคยปรากฏในจีน 
และญี่ปุ่น รวมไปถึงการอบรมพระผ่านโครงการพระธรรมทูต/วิทยาลัยธรรมทูต (Dhammaduta 
College of MCU) พร้อมส่งไปยังประเทศต่าง ๆ การจัดส่งพระภิกษุในนามของคณะสงฆ์ไทย หรือ
มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาไปเรียนในประเทศอ่ืน  ล้วนสัมพันธ์กับองค์ความรู้จากการประยุกต์
โดยมีงานนิพนธ์ของท่านเป็นฐาน พร้อมเชื่อมโยงความรู้มาสู่การปฏิบัติ ให้เกิดขึ้นจริงในแวดวง
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย  ดังนั้นการขับเคลื่อนความร่วมมือของพระพุทธศาสนาในประเทศ
ไทย โดยการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม การสานสัมพันธ์ในเชิงศาสนา การแลกเปลี่ยนนิสิต คณาจารย์ 
หรือการส่งพระไปเรียนประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาต่างนิกาย ล้วนเกิดจากการผสานแนวคิด 
ประยุกต์ใช้กับบริบทที่มีอยู่จริง ให้เป็นจริงในทางปฏิบัติ การเป็นเครือข่าย การเป็นหุ้นส่วนของ
พระพุทธศาสนาร่วมกันที่ผ่านมาจึงไม่ได้เกิดขึ้นลอย ๆ  แต่เกิดขึ้นบนฐานของความรู้ (นี้) พร้อม
ออกแบบและจัดวางไว้แล้วผ่าน “นิพนธ์” ที่ เป็นองค์ความรู้ เฉพาะและถูกน ามาออกแบบ
ประยุกต์ใช้ให้เป็นผลในทางปฏิบัติดังปรากฏ  
 ดังนั้น งานนิพนธ์ของท่านจึงเป็นฐานความรู้ที่ถูกใช้ค้นคว้าด้านมหายานศึกษา อาณา
บริเวณศึกษา (Field/Area Studies) ให้เป็นความรู้เฉพาะทาง ที่สะท้อนเชิงประจักษ์ว่ามีคุณูปการ 
และ/หรือมีประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง  ในเวลาเดียวกันก็ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ในการสร้างองค์
ความรู้เฉพาะ และที่ส าคัญคือการน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติในรูปของการสร้าง
เครือข่าย สร้างงานระหว่างพระพุทธศาสนาในประเทศต่าง ๆ ร่วมกัน และท่ีส าคัญน าไปสู่การปฏิบัติ
ได้จริงในเชิงของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการประชุมสัมมนา สังสรรค์ และหลักสูตรการเรียนการ
สอนในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 
๕. สรุป 
 พระพุทธศาสนาในจีน ทิเบต เวียดนาม ญี่ปุ่น เป็นผลงานนิพนธ์ที่สะท้อนมิติทาง
พระพุทธศาสนาในลักษณะของการเปรียบเทียบ ในนานาประเทศโดยเฉพาะพระพุทธศาสนา
มหายานของประเทศจีน ทิ เบต เวียดนาม และญี่ปุ่น ซึ่ งถือว่า เป็นการเปิดโลกทัศน์ทาง
พระพุทธศาสนาที่ก่อให้เกิดความ “เห็น” และความ “รู้” ในมิติที่แตกต่างกัน ทั้งในส่วนของชาติ
พันธุ์ พ้ืนถิ่น ของแต่ละประเทศและกระบวนการของการตีความในแนวคิด หลักปฏิบัติของ
พระพุทธศาสนาในแต่ละนิกาย ตามที่ปรากฏในงานนิพนธ์เล่มนี้  ซึ่งสะท้อนให้เห็นในความเหมือน
และความต่าง โดยเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นทั้งในส่วนของพระพุทธศาสนาที่เป็นหลักการ หลัก
ปฏิบัติ วิธีการปฏิบัติ แนวคิดจนกระทั่งเกิดการยอมรับโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง เป็นคุณค่า 



277วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

คุณประโยชน์ ต่อการศึกษาพระพุทธศาสนา นับเป็นอีกชิ้นงานหนึ่งที่มีคุณูปการของพระศรีคัมภีร์
ญาณ ที่มีส่วนสนับสนุนการศึกษาพระพุทธศาสนาที่แตกต่าง หลากหลาย ทั้งนิกาย ชาติพันธุ์ และ
ประเทศ ในชื่อว่า “พระพุทธศาสนาในจีน ทิเบต เวียดนาม ญี่ปุ่น”  
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ขั้นตอนการด าเนินงานวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ผ่านโดยไม่มีการแก้ไข 

ผ่านโดยมีการแก้ไข 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ประกาศรับบทความ 
 

รับบทความ 

กองบรรณาธกิารตรวจเนื้อหาและ
พิจารณาเสนอผู้ทรงคุณวฒุ ิ๒ ท่าน 

ส่งผู้ทรงคุณวุฒิเพือ่ให้ผู้ทรงคุณวฒุิ
พิจารณาอ่านบทความ  

 

กองบรรณาธกิารสรุปรวบรวมข้อคดิเห็นจากผู้ทรงคุณวฒุ ิ
เพื่อส่งคนืผู้เขียน 

ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไข 

ตรวจบทความที่ได้รับการแก้ไขตามผู้ทรงคุณวุฒิ 

ส่งกองบรรณาธิการตรวจคุณภาพ
บทความครั้งสุดท้าย 

กองบรรณาธิการแจ้งยืนยันรับบทความตีพิมพ์ให ้
ผู้เขียนบทความทราบ 

จดัรูปแบบและส่งโรงพิมพ ์

ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไขเบื้องต้น 

แจ้งผู้เขียน 

ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไข 

ออกแบบตอบรับ 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน    ๑ ทา่น 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  ๑ ทา่น 
 

ส่งวารสารให้แก่สมาชกิ 

เผยแพร่วารสารสู่สาธารณะ 
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ค าแนะน าส าหรับผู้นิพนธ์บทความ 
 

สถานที่ติดต่อเกี่ยวกับบทความ 
ส านักงานวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๗๙ หมู่ ๑ ต.ล าไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐  
โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๒๐๐-๓  

 
๑. ส่วนประเภทของบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสาร 

วารสาร  มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ตีพิมพ์บทความประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 
๑.๑ บทความพิเศษ บทความทางวิชาการพิเศษ ที่เสนอเนื้อหาความรู้วิชาการอย่างเข้มข้น และ

ผ่านการอ่านและพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักวิชาการในวงการ
วิชาการ/วิชาชีพ 

๑.๒ บทความทางวิชาการ ที่เสนอเนื้อหาความรู้ วิชาการ มีกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นนิสิต นักศึกษา
หรือประชาชนทั่วไป 

๑.๓ บทความวิจัย (Research article) ได้แก่รายงานผลงานวิจัยใหม่ที่มีองค์ความรู้อันเป็น
ประโยชน์ ซึ่งไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใดๆ มาก่อน 

๑.๔ บทความปริทรรศน์ (Review article) เป็นบทความท่ีรวบรวมความรู้จากต ารา หนังสือ 
และวารสารใหม่ หรือจากผลงานและประสบการณ์ของผู้นิพนธ์มาเรียบเรียงขึ้น โดยมีการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์วิจารณ์เปรียบเทียบกัน 

๑.๕ ปกิณกะ (Miscellany) ได้แก่บทความทบทวนความรู้ เรื่องแปล ย่อความจากวารสาร
ต่างประเทศ การแสดงความคิดเห็น วิจารณ์ แนะน าเครื่องมือใหม่ ต าราหรือหนังสือใหม่ที่น่าสนใจ  หรือ
ข่าวการประชุมทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ 

การส่งบทความ 
บทความที่จะตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์ปริทรรศน์จะต้องส่งจดหมายน าส่งบทความ 

พร้อมต้นฉบับแบบพิมพ์ ๓ ชุด มายังกองบรรณาธิการ กรณีที่บทความได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์ 
บรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้นิพนธ์ส่งบทความต้นฉบับที่แก้ไขครั้งสุดท้าย พร้อมซีดีรอม (CD ROM) ๑ แผ่นที่
บรรจุเนื้อหาและข้อมูลที่มีอยู่ในบทความทั้งหมดที่ได้แก้ไขแล้ว ทั้งนี้ผู้นิพนธ์ต้องมีส าเนาเก็บไว้ด้วยเพื่อการ
อ้างอิง 

การตรวจสอบบทความและพิสูจน์อักษร 
ผู้นิพนธ์ควรตระหนักถึงความส าคัญในการเตรียมบทความให้ถูกต้องตามรูปแบบของบทความท่ี

วารสารก าหนด ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องแน่นอน พร้อมทั้งพิสูจน์อักษรก่อนที่จะส่งบทความนี้
ให้กับบรรณาธิการ การเตรียมบทความให้ถูกต้องตามข้อก าหนดของวารสารจะท าให้การพิจารณาตีพิมพ์มี
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ความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และทางกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาบทความจนกว่าจะได้แก้ไข
ให้ถูกต้องตามข้อก าหนดของวารสาร 

การเตรียมบทความ 
บทความต้องเป็นตัวพิมพ์ดีด โดยใช้ชุดแบบอักษร (font) ชนิดไทยสารบรรณ (TH SarabunPSK) 

ขนาดอักษร ๑๖ จัดกั้นหลังตรง และมีระยะห่างระหว่างบรรทัดหนึ่งช่อง (double spacing) ตลอด
เอกสาร พิมพ์หน้าเดียวลงบนกระดาษพิมพ์สั้นขนาดบีห้า (B5) พิมพ์ให้ห่างจากขอบกระดาษซ้ายกับ
ด้านบน ๑ นิ้วครึ่ง และด้านขวากับด้านล่าง ๐.๕ นิ้ว พร้อมใส่หมายเลขหน้าก ากับทางมุมขวาบนทุกหน้า 
บทความไม่ควรยาวเกิน ๑๕ หน้ากระดาษพิมพ์สั้น โดยนับรวมภาพประกอบและตาราง  

การพิจารณาและคัดเลือกบทความ 
 บทความแต่ละบทความจะได้รับพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองบทความวารสาร ( Peer 
Review ) ๒ ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากกอง
บรรณาธิการก่อนตีพิมพ์  โดยการพิจารณาบทความจะมีรูปแบบท่ีผู้พิจารณาบทความไม่ทราบชื่อหรือ
ข้อมูลของผู้เขียนบทความ และผู้เขียนบทความไม่ทราบชื่อผู้พิจารณาบทความ ( Double – blind peer 
review ) 

๒. ส่วนบทคัดย่อ (Abstract) 
บทคัดย่อควรมีความยาวไม่เกิน ๓๕๐ ค า โดยแยกต่างหากจากเนื้อเรื่อง บทความวิจัยและ

บทความปริทรรศน์ต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ซึ่งบทคัดย่อควรเขียนให้ได้ใจความ
ทั้งหมดของเร่ือง ไม่ต้องอ้างอิงเอกสาร รูปภาพ หรือตาราง และลักษณะของบทคัดย่อควรประกอบไปด้วย 
วัตถุประสงค์ (Objective) วิธีการศึกษา (methods) ผลการศึกษา (Results) สรุป (Conclusion) และค า
ส าคัญ (Key words) ซึ่งควรเรียบเรียงตามล าดับและแยกหัวข้อให้ชัดเจนดังนี้  

- วัตถุประสงค์ ควรกล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการศึกษา 
- วิธีการศึกษา ควรกล่าวถึงวิธีการค้นคว้าข้อมูล ระเบียบวิธีวิจัยที่น ามาศึกษา สถิติที่น ามาใช้ 
- ผลการศึกษา ควรประกอบด้วยผลที่ได้รับจากการค้นคว้า ศึกษา และผลของค่าสถิติ (ในกรณีมี

การวิเคราะห์) 
- สรุป ควรกล่าวถึงผลสรุปของการค้นคว้าและศึกษา 
- ค าส าคัญ  ควรมีค าส าคัญ ๓-๖ ค า ที่ครอบคลุมชื่อเรื่องที่ศึกษา และจะปรากฏอยู่ในส่วนท้าย

ของบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  โดยต้องจัดเรียงค าส าคัญตามตัวอักษร  และคั่นด้วย
เครื่องหมายอัฒภาค (;) 

๓. ส่วนเน้ือเรื่อง ควรประกอบด้วย 
๓.๑ บทน า (Introduction) เป็นส่วนกล่าวน าโดยอาศัยการปริทรรศน์ (review) ข้อมูลจาก

รายงานวิจัย ความรู้ และหลักฐานต่างๆ จากหนังสือหรือวารสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษา  และกล่าวถึง
เหตุผลหรือความส าคัญของปัญหาในการศึกษาครั้งนี้ สมมติฐานของการศึกษา ตลอดจนวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาให้ชัดเจน 
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๓.๒ วิธีการศึกษา (methods) กล่าวถึงรายละเอียดของวิธีการศึกษาประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่างในการศึกษา และวิธีการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  รวมทั้งสถิติที่น ามาใช้วิเคราะห์ข้อมูล 

๓.๓ ผลการศึกษา (Results) เป็นการแสดงผลที่ได้จากการศึกษาและวิเคราะห์ในข้อ ๓.๒ ควร
จ าแนกผลออกเป็นหมวดหมู่และสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของการศึกษา  โดยการบรรยายในเนื้อเรื่องและ
แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยภาพประกอบ ตาราง กราฟ หรือแผนภูมิ ตามความเหมาะสม 

๓.๔ การอภิปรายผล (Discussion) เป็นการน าข้อมูลที่ได้มาจากการวิเคราะห์ของผู้นิพนธ์ 
น ามาเปรียบเทียบกับผลการวิจัยของผู้อื่น เพื่อให้มีความเข้าใจหรือเกิดความรู้ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
นั้น รวมทั้งข้อดี ข้อเสียของวิธีการศึกษา เสนอแนะความคิดเห็นใหม่ๆ ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ  ที่ได้จาก
การศึกษาคร้ังนี้ เพื่อเป็นแนวทางที่จะน าไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์  

๓.๕ ข้อเสนอแนะ  (Suggestion) การแนะแนวการน าผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป 
๓.๖ กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) เป็นส่วนที่กล่าวขอบคุณต่อองค์กร หน่วยงาน 

หรือบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือร่วมมือในการวิจัย รวมทั้งแหล่งที่มาของเงินทุนวิจัย และหมายเลขของทุน
วิจัย 

๓.๗ เอกสารอ้างอิง (References) ใช้รูปแบบการอ้างอิงแบบเชิงอรรถ (Footnote) เป็นการ
ท ารายการเอกสารอ้างอิงหรือค าอธิบายเพิ่มเติมที่อยู่ด้านล่างของข้อความในหน้ากระดาษแต่ละหน้า ซึ่งมี
รูปแบบการเขียนอางอิงแตกตางกันตามประเภทของเอกสารหรือแหลงที่ใชอางอิง ดังนี้ 

การอ้างอิงแบบเชิงอรรถ 
๑. หนังสือ 
๑.๑ คัมภีร์พระไตรปิฎกหรือหนังสือส าคัญพิมพ์เป็นชุด 
ใหอางชื่อยอคัมภีร. เลม/ขอ/หนา. และใหวงเล็บค าวา (บาลี) ไว้หลังค ายอในกรณีท่ีใช้พระไตรป

ฎกฉบับภาษาบาลีหรือวงเล็บค าว่า (ไทย) ไวหลังค ายอในกรณีที่ ใช้พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย  
ตัวอย่างเช่น  ๑ขุ.ชา. (บาลี) ๒๗/๘๕๕/๑๙๑. 

๑.๒ หนังสือทั่วไป 
ผูแตง, ชื่อเรื่อง , (สถานที่พิมพ ส านักพิมพ์หรือโรงพิมพ์, ปที่พิมพ , หนา. ตังอย่างเช่น 
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 , เล่มที่หรือปีที่ (เดือน ป หนา. ตัวอย่างเช่น  
พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์  กิตฺติปญฺโญ, ดร, “การก าหนดประเด็นปัญหา การตั้งชื่อเรื่องเรื่อง

และการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยทางสังคมศาสตร์”, มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, 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. วิทยานิพนธ์ 
ชื่อผู้วิจัย, “ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์”, ระดับของวิทยานิพนธ์, (ชื่อแผนกวิชาหรือคณะและ

มหาวิทยาลัย), ปีที่พิมพ์. ตัวอย่างเช่น 
อนุวัต  กระสังข์, “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรตามแนวพุทธภายใต้กระแสบริโภคนิยม”, 

วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๗. 

๔. สัมภาษณ์ 
สัมภาษณชื่อผูใหสัมภาษณ์, ต าแหนง (ถามี), วัน เดือน ป ตัวอย่าง 
สัมภาษณ พระเทพโสภณ, อธิการบดี มหาวิทยาลยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๘ 
กรกฎาคม ๒๕๕๗. 
๕. เว็บไซต์ 
พระธรรมโกศาจารย์ (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต). ธรรมประกาศโนบาย. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : 

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) ข้อมูลชั้นปฐมภูมิ 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
(ข) ข้อมูลทุติยภูมิ 
๑) หนังสือ 
จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์. สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔. 
๒) วารสาร 
ผูเขียน, “ชื่อบทความ”, ชื่อวารสาร , เล่มที่หรือปีที่ (เดือน ป หนา. ตัวอย่างเช่น  
พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์  กิตฺติปญฺโญ, ดร, “การก าหนดประเด็นปัญหา การตั้งชื่อเรื่องเรื่อง

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

๓) วิทยานิพนธ์ 
ทรงวิทย์ แก้วศรี. “การศึกษาวิเคราะห์ยุทธวิธีในการประกาศศาสนาของพระพุทธเจ้า”. ปริญญา

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา. บัณฑิตวิทยาลัย :มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๐. 
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๔) สัมภาษณ์ 
สัมภาษณชื่อผูใหสัมภาษณ์, ต าแหนง (ถามี), วัน เดือน ป ตัวอย่าง 
สัมภาษณ พระเทพโสภณ, อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗. 
๕) เว็บไซต์ 
พระธรรมโกศาจารย์ (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต). ธรรมประกาศโนบาย. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : 

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. ส่วนภาพประกอบ (Figure) และส่วนตาราง (Table)  
ภาพประกอบและตารางควรมีเท่าที่จ าเป็น โดยพิมพ์หน้าละ ๑ ภาพ หรือ ๑ ตาราง ส าหรับค า

บรรยายภาพและตารางให้พิมพ์เหนือภาพหรือตาราง  ส่วนค าอธิบายเพิ่มเติมให้ใส่ใต้ภาพหรือตาราง  

๕. ลิขสิทธิ์ 
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ผู้นิพนธ์ทุกท่านต้องลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มใบมอบลิขสิทธิ์

บทความให้แก่วารสารฯ  พร้อมกับบทความต้นฉบับที่ได้แก้ไขครั้งสุดท้าย นอกจากนี้ ผู้นิพนธ์ทุกท่านต้อง
ยืนยันว่าบทความต้นฉบับที่ส่งมาตีพิมพ์นั้น ได้ส่งมาตีพิมพ์เฉพาะในวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 
เพียงแห่งเดียวเท่านั้น หากมีการใช้ภาพหรือตารางของผู้นิพนธ์อื่นที่ปรากฏในสิ่งตีพิมพ์อื่นมาแล้ว ผู้นิพนธ์
ต้องขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อน พร้อมทั้งแสดงหนังสือที่ได้รับการยินยอมต่อบรรณาธิการ ก่อนที่
บทความจะได้รับการตีพิมพ์ 

๖. การติดต่อโฆษณาและการสมัครสมาชิก 
การติดต่อโฆษณา การสั่งซื้อ และการสมัครเป็นสมาชิกวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 

กรุณาติดต่อ “ผู้ช่วยบรรณาธิการวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์” ส านักงานวารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ต.ล าไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐  
โทรศัพท์. ๐๙-๘๘๓๒-๘๓๑๒, ๐๘-๖๗๗๑-๓๖๓๘ 

๑) พระปลัดระพิน  พุทฺธิสาโร, ดร.  ๒) ดร.อนุวัต  กระสังข์ ๓) อ.กรกรต  ชาบัณฑิต 
   
๘. อัตราค่าวารสาร 

ก าหนดออกวารสารปีละ ๓ ฉบับ จ าหน่ายราคาฉบับละ ๑๙๙ บาท ไม่รวมค่าส่ง  
๙. อัตราค่าสมาชิก 

ปีละ ๓๐๐ บาท 
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หนังสือขอเสนอบทความเพ่ือลงตีพิมพใ์นวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 

เขียนที่................................................................. 
………………............................................... 
................................................................. 

วันท่ี................ เดือน..................................... พ.ศ. .................................... 
ข้าพเจ้าช่ือ.......................................... ฉายา................................ นามสกุล............................................... 

ที่อยู่ .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . . . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. . . . .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . . 
............................................................................................................................. ....................................................... 
โทรศัพท์ ................................................. E-mail: …….…………...……………………………………………...… 
มีความประสงค์ขอตีพิมพ์บทความ (   ) บทความวิจัย  (   ) บทความวิชาการ เรื่อง: 

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

(ภาษาอังกฤษ)............................................................................................................................................
............................................................................................................................... .....................................................  
ในวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ซึ่งด าเนินการโดยคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย โดยบทความฉบับนี้ข้าพเจ้าได้นิพนธ์ข้ึนเพื่อส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา.......................................... 
สาขาวิชา................................................... จาก (ช่ือสถาบัน)................................................................... ................ 
ปีการศึกษา........................ หรือได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก ............................................................................... 

เมื่อคณะบรรณาธิการของวารสารพิจารณาแล้วมีมติให้แก้ไขปรับปรุงบทความ ข้าพเจ้ามีความยินดีรับไป
แก้ไขตามมติดังกล่าวนั้นและและข้าพเจ้าขอรับรองว่า (ขีดเครื่องหมาย √ ) 

(   ) เป็นผลงานทางวิชาการของข้าพเจ้าแต่เพียงผู้เดียว 
(   ) เปนผลงานของขาพเจาและผูรวมนิพนธ์ตามชื่อที่ระบุในบทความจริง 
(   ) บทความนี้ไมเคยลงตีพิมพในวารสารใดมากอน 
(   ) บทความนี้ไม่ได้คัดลอกหรือดัดแปลงมาจากของผู้ใดท้ังสิ้น   
ทั้งนี้  ข้าพเจ้าได้ช าระค่าธรรมเนียมขอตีพิมพ์บทความลงในวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์   ตาม

อัตราที่ได้ก าหนดไว้ คือ   
(   ) บทความวิชาการ  ๓,๐๐๐ บาท   
(   ) บทความวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ป.โท-เอก  ๕,๐๐๐ บาท  
(   ) บทความวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย       ๕,๐๐๐ บาท เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
อน่ึง แม้เมื่อข้าพเจ้าปรับแก้ไขแล้ว แต่งานยังไม่เรียบร้อยและไม่ได้รับการให้การลงตีพิมพ์ ข้าพเจ้าไม่ติด

ใจเอาความใดๆ ท้ังสิ้น จะยอมรับการพิจารณาของคณะกองบรรณาธิการถือว่าเป็นท่ีสุด 
 
 

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

                                                                                                   ผู้นิพนธ์บทความ 
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ใบตอบรับการเป็นสมาชิก 
 

 

กราบนมัสการ/เรียน บรรณาธิการวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์     
ข้าพเจ้า (ชื่อภาษาไทย).................................................................................................................... 
(ชื่อภาษาอังกฤษ)............................................................................................................................ 
ที่อยู่ (ทีส่ามารถติดต่ได้)............................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 

E – Mail......................................................................... เบอร์โทรศัพท์.........................................................
โทรสาร........................................................       มีความประสงค์จะขอรับสมัครเป็นสมาชิกวารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 

( )  สมาชิกประเภทรายปี ๓๐๐ บาท (จ านวน ๓ เล่ม) 
( )  เล่มละ ๑๙๙ บาท 

พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้ส่ง 
( ) เงินสด 
( ) ธนาณัติ (สั่งจ่าย.....................................................) 
( ) ตั๋วแลกเงินไปรษณีย ์
( ) แคชเชียร์เช็ค ในนาม.............................................................................. 

โปรดน าส่งวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 
สถานท่ีติดต่อ  ที่บ้าน    ที่ท างาน 
เลขท่ี.................ถนน......................................หมู่ที่...........ต าบล/แขวง...................... 
อ าเภอ/เขต............................จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย์.......................... 
โทรศัพท์...........................................โทรศัพท์เคลื่อนที่.............................................. 
โทรสาร.......................................................E-Mail..................................................... 

 

 

 

  

ที่........................................................ 
วันที่..........เดือน..................พ.ศ.......... 

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

       (                                      ) 

(ส าหรับเจ้าหน้าท่ี) 
ค่าบ ารุงปี พ.ศ....................................... 
เลขท่ีใบเสร็จ.......................................... 
ลงวันท่ี............เดือน.......................พ.ศ............ 
ลงบัญชีแล้ว....................................................... 


