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วัตถุประสงค์

 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์นักวิชาการนิสิตนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย

ทางสังคมศาสตร์และแขนงวิชาที่เกี่ยวข้องอันได้แก่  พระพุทธศาสนา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ การจัดการ สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ 

พัฒนาสังคมและการศึกษา ตลอดจนบทวิเคราะห์ที่เสนอทางออกของปัญหาให้แก่สังคม
คณะกรรมก�รที่ปรึกษ�ว�รส�ร มจร สังคมศ�สตร์ปริทรรศน์
	 พระพรหมบัณฑิต,	ศ.ดร.	 	 	 อธิการบดี
	 พระราชวรเมธี,	ดร.	 	 	 	 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
	 พระศรีคัมภีรญาณ,	ศ.ดร.	 	 	 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
	 พระสุวรรณเมธาภรณ์,	ผศ.	 	 	 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
	 พระราชวรมุนี,	ดร.	 	 	 	 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
	 พระเมธีธรรมาจารย์	 	 	 	 รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่
	 พระโสภณวชิราภรณ์	 	 	 	 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ
	 พระครูปริยัติกิตติธำารง,	ผศ.ดร.	 	 	 คณบดีคณะสังคมศาสตร์
	 ผศ.พิเศษ	ร.อ.ดร.ประมาณเลิศ		อัจฉริยปัญญากุล		 ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านกฎหมาย
บรรณ�ธิก�ร :  รศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม      
ผู้ช่วยบรรณ�ธิก�ร :  พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์  กิตฺติปญฺโญ, ดร. - อ.ดร.บุษกร  วัฒนบุตร  
กองบรรณ�ธิก�ร   :  
  มห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณร�ชวิทย�ลัย          หน่วยง�นภ�ยนอก        
  พระระพิน  พุทฺธิสาโร, ดร    ผศ.ดร.วิโรจน์  อินทนนท์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ดร.    ผศ.ดร.สมคิด  ดวงจักร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ดร.  อ.ดร.อุทัย  สติมั่น   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
       อ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี       อ.ดร.ธนกร  น้อยทองเล็ก  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำาปาง
  อ.ดร.รัฐพล  เย็นใจมา    อ.ดร.เดโชพล  เหมนาไลย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       อ.ดร.ประเสริฐ  ธิลาว  พล.ท.ดร.วีระ  วงค์สรรค์  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
     น.อ.ดร.นภัทร์  แก้วนาค  วิทยาลัยการทัพอากาศ    
              อ.ดร.เศรษฐวัฒน์  โชควรกุล  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
     อ.ดร.วันชัย  สุขตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์                   
         อ.ดร.อำานาจ  ยอดทอง   มหาวิทยาลัยมหิดล
เลข�นุก�ร : 
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ศิลปกรรม : 
 อ.ดร.อนุวัต	กระสังข์	-	อ.ดร.สุริยา		รักษาเมือง	-	อ.ประสิทธิ์		พุทธศาสตร์ศรัทธา 
สำ�นักง�น : 
	 สำานักงานวารสาร	มจร	สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
													ศูนย์บัณฑิตศึกษา	คณะสังคมศาสตร์		มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	อาคารเรียนรวมโซน	B		ชั้น	๕
	 เลขที่	๗๙	หมู่	๑	ตำาบลลำาไทร	อำาเภอวังน้อย	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๑๓๑๗๐	
	 โทร.	๐๓๕	๒๔๘	๐๐๐	ต่อ	๘๒๖๘,	๘๒๖๙,	๘๒๗๐
จัดพิมพ์โดย :
 โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	แขวงบรมมหาราชวัง	เขตพระนคร		กรุงเทพมหานคร	๑๐๒๐๐	
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ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน
๑.	 พระศรีคัมภีรญาณ,	รองศาสตราจารย์	ดร.	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒.	 พระเทพปริยัติเมธี,	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๓.	 พระครูปริยัติกิตธำารง,	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.		 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๔.	 พระครูปุริมานุรักษ์,	รองศาสตราจารย์	ดร.	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๕.	 พระมหาหรรษา	ธมฺมหาโส,	รองศาสตราจารย์	ดร.	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๖.	 พระมหาบุญเลิศ	อินฺทปญฺโญ,	รองศาสตราจารย์	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๗.	 พระมหาสมบูรณ์		วุฑฺฒิกโร,	ดร.		 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๘.	 พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์		กิตฺติปญฺโญ,	ดร.	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๙.	 ศาสตราจารย์	ดร.จำานงค์	อดิวัฒนสิทธิ์	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑๐.	 ศาสตราจารย์	ดร.บุญทัน	ดอกไธสง	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑๑.	 รองศาสตราจารย์	ดร.อภินันท์	จันตะนี	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑๒.	 รองศาสตราจารย์	ดร.ชาติชาย	พิทักษ์ธนาคม		 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑๓.	 รองศาสตราจารย์	ดร.	กิตติทัศน์		ผกาทอง			 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑๔.	 รองศาสตราจารย์	ดร.สมศักดิ์		บุญปู่		 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑๕.	 รองศาสตราจารย์	ดร.สมชัย		ศรีนอก		 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑๖.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ธัชชนันท์		อิศรเดช	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑๗.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.โกนิฏฐ์	ศรีทอง	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑๘.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สิน		งามประโคน	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑๙.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.เติมศักดิ์		ทองอินทร์	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒๐.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ชวัชชัย		ไชยสา	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒๑.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สุทธิพงษ์		ศรีวิชัย	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒๒.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วรกฤต		เถื่อนช้าง	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒๓.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	ภัทรพล	ใจเย็น		 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒๔.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	สถิตย์		ศิลปะชัย	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒๕.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สุพรต		บุญอ่อน	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒๖.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อนุภูมิ		โซวเกษม	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒๗.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อานนท์		เมธีวรฉัตร	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒๘.	 อาจารย์	ดร.พิเชฐ		ทั่งโต	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒๙.	 อาจารย์	ดร.ธีรพงษ์		สมเขาใหญ่	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๓๐.	 อาจารย์	ดร.ยุทธนา	ปราณีต	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๓๑.	 อาจารย์	ดร.จุฑามาศ	วารีแสงทิพย์	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คณะกรรมการกลั่นกรองบทความ 

วารสาร มจร.สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ (Peer Review)



ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
๑.	 พระเมธาวินัยรส,	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.		 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
๒.	 ศาสตราจารย์	ดร.กาญจนา		เงารังษี		 มหาวิทยาลัยนเรศวร
๓.	 รองศาสตราจารย์	ดร.สมาน	งามสนิท	 มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย
๔.	 รองศาสตราจารย์	ดร.ชัยยุทธ	ชิโนกุล	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	
๕.	 รองศาสตราจารย์	ดร.โยธิน	แสวงดี	 มหาวิทยาลัยมหิดล
๖.	 รองศาสตราจารย์	พัฒนะ	เรือนใจดี	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
๗.	 รองศาสตราจารย์	ดร.โคทม		อารียา	 มหาวิทยาลัยมหิดล
๘.	 รองศาสตราจารย์	ดร.ธีระพงษ์		แก่นอินทร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๙.	 รองศาสตราจารย์	ดร.สรรเสริญ		อินทรัตน์	 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	
๑๐.	 รองศาสตราจารย์	ดร.จำาเริญ		ชูช่วยสุวรรณ		 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
๑๑.	 รองศาสตราจารย์	ดร.ชัชวาลย์		ศรีจันทรโคตร			 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านจอมบึง
๑๒.	 รองศาสตรจารย์์	ดร.สุรินทร์		นิยมางกูร	 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
๑๓.	 รองศาสตราจารย์		วราคม	ทีสุกะ	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
๑๔.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ชลวิทย์			เจียรจิตต์	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๑๕.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.บรรจบ	บรรณรุจิ	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
๑๖.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ชัยยนต์		ชิโนกุล	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๑๗.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.จตุภูมิ		เขตจัตุรัส	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๑๘.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.พลับพลึง		คงชนะ	 มหาวิทยาลัยพะเยา
๑๙.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.มนตรี		เพชรนาจักร		 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์
๒๐.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วุฒินันท์		กันทะเตียน	 มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๑.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วศิน	ปัญญาวุธตระกูล			 มหาวิทยาลัยนเรศวร
๒๒.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ทัศนีย์		เจนวิถีสุข	 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
๒๓.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ชนสิทธิ์		สิทธิ์สูงเนิน		 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
๒๔.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วสันต์		อติศัพท์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๒๕.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ไพศาล		สรรสรวิสุทธิ์		 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
๒๖.	 เรือโท.ผู้ช่วยศาสตราจารย์.	ดร.อนันท์		ใจสมุทร	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
๒๗.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ชยสร	สมบุญมาก	 มหาวิทยาลัยนครพนม	
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บทบรรณาธิการ   
  

  
การน าหลักพรหมวิหารธรรมมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าอาวาสในอ าเภอบ้านโปุง 
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มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธาน ี

๔๓ 

 : พระมหาจิตนเรศ  วุฑฺฒิธมฺโม  
การพัฒนารูปแบบการจัดการสาธารณูปการของวัดในจังหวัดอ่างทอง  ๕๗ 
 : พระปลัดอุดร ปริปุณฺโณ (มะลิพวง)  
รูปแบบของการบริหารการพัฒนาวัดของเจ้าอาวาสในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๖ ๖๗ 
 : พระปลัดชัยภัทร  ขนฺติธโร  
การพัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมในจังหวัดนครปฐม ๗๗ 
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 : พระครูปริยัติกิจจาภิวัฒน์  
การบริหารจัดการในการเรียนการสอนธรรมศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา  
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บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ ความยึดม่ันผูกพันต่อการท างาน ความยุติธรรมในองค์การ
และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การของพนักงานบริษัทผลิตเครื่องดื่ม 

๔๗๕ 

 : ศิริลักษณ์  อัมพรประเสริฐ  
การประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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๕๔๙ 
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 : ดวงใจ ปินตามูล  
บริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลของสถาบันการศึกษา ๕๘๑ 
 : รัฐพล  เย็นใจมา  
การน านโยบายปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนโครงการเมาไม่ขับไปปฏิบัติ 
ของกองบังคับการต ารวจจราจร 

๕๙๕ 

 : รุ่งโรจน์  ศรีจุไร  
การลดต้นทุนการปลูกข้าวเชิงพุทธวัฒนธรรม ในจังหวัดราชบุรี ๖๐๓ 
 : ภัทรพล ใจเย็น  
 
 

ภาคผนวก  ๖๑๗ 
 ขั้นตอนการด าเนินงานวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ๖๑๘ 
 ค าแนะน าส าหรับผู้นิพนธ์บทความ ๖๑๙ 
 หนังสือส่งบทความทางวิชาการเพ่ือเผยแพร่  ๖๒๔ 
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บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (๑) ศึกษาการน าหลักพรหมวิหารธรรมมาใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าอาวาสในอ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี และ (๒) ศึกษาข้อเสนอแนะการน าหลัก
พรหมวิหารธรรมมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าอาวาสในอ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  โดยใน
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) ระหว่างการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) เก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Study) จากพระภิกษุสามเณรใน
อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี จ านวน ๑๘๙ รูป โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ลักษณะ
ปลายปิดและปลายเปิด วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้โดยหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)  และการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยการวิเคราะห์เอกสาร (Document) และการสัมภาษณ์ (Interview)  
 ผลการวิจัยพบว่า 
 ๑. การน าหลักพรหมวิหารธรรมมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าอาวาสในอ าเภอบ้านโป่ง 
จังหวัดราชบุรี โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๕ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

                                                 
 อาจารย์ประจ าหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัด
หลวงพ่อสด-ธรรมกายาราม จังหวัดราชบุรี. 
 อาจารย์ประจ าหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จังหวัดราชบุรี. 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ หน่วย
วิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จังหวัด
ราชบุรี. 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ หน่วย
วิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จังหวัด
ราชบุรี. 
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พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากสูงไปหาต่ าสุด ได้แก่ ด้านเมตตา ด้าน
มุทิตา ด้านอุเบกขา และด้านกรุณา ตามล าดับ 
 ๒. ข้อเสนอแนะการน าหลักพรหมวิหารธรรมมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าอาวาสใน
อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี มีดังนี ้
 ๒.๑ ด้านเมตตา ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาควรให้ความรักและเมตตาผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย
ความเสมอภาค ไม่ล าเอียง 
 ๒.๒ ด้านกรุณา ได้แก่ เจ้าอาวาสควรประกาศให้พระภิกษุสามเณรทราบเกี่ยวกับ
ขอบเขตและข้อก าหนดการจัดสรรสวัสดิการ 
 ๒.๓ ด้านมุทิตา ได้แก่ การให้คุณและให้โทษแก่บุคลากรควรมีความเป็นธรรม เสมอ
ภาคกันทุกฝ่าย ไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก 
 ๒.๔ ด้านอุเบกขา ได้แก่ เจ้าอาวาสควรวางตัวเป็นกลางเมื่อเกิดเหตุการณ์ความขัดแย้ง
ขึ้น ไม่ล าเอียงเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นคู่กรณีกัน 
ค าส าคัญ : พรหมวิหารธรรม, การปฏิบัติหน้าที่, เจ้าอาวาส 
 

ABSTRACT 
 This research aimed to (1) to study an application of Brahmavihara 4 to 
duty performance of abbots in Ban-Pong District, Ratchaburi Province and (2) to 
examine the suggestions for an application of Brahmavihara 4 to duty performance 
of abbots in Ban-Pong District, Ratchaburi Province. The research method is mixed 
method research, quantitative research field study with monks and novices in Ban-
Pong District, Ratchaburi province - totaling 189. The tool for collecting data was as 
the questionnaire is both closed and open-ended. The Researcher used in data 
analysis were the frequency, percentage (%), mean ( ), standard deviation (S.D.). 
And, qualitative research is the analysis of documents and interviews. The results of 
research were found as follows: 
 1. The application of Brahmavihara 4 to duty performance of abbots in Ban-
Pong District, Ratchaburi Province, was at a high level in the whole view of 4 
aspects. Having been considered in each aspect, it was found that all of aspects 
were at a high level. When they were sorted by the average of the highest to the 
lowest, they were Metta, Mudita, Upegkha, and Karuna respectively. 
 2. The suggestions for an application of Brahmavihara 4 to duty performance 
of abbots in Ban-Pong District, Ratchaburi Province: 
 2.1 Metta;  the supervisors should give subordinates kindness and love 
equally. 



3วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

 2.2 Karana; abbots should announce to the monks and novices about 
the scope and terms of the allocation of welfare. 
 2.3 Mudita; the harm to personnel should be fairly and equal on all 
parts, should not split the party. 
 2.4 Upegkha; when this happened, the abbots should be neutral to the 
conflict, not favor either party. 
Keyword : Brahmavihara 4, Duty performance, Abbots 
 
๑. บทน า 
 กิจการคณะสงฆ์ ได้แก่ กิจการที่คณะสงฆ์ต้องถือเป็นธุระหน้าที่ เป็นภารกิจของคณะสงฆ์
และการพระศาสนา๑ ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะสงฆ์และสภา
ผู้แทนราษฎรที่อนุโลมตามระบบของฝ่ายบ้านเมืองเท่าที่ไม่ขัดกับพระธรรมวินัย”๒ ซึ่งประกอบด้วย 
๑) การรักษาความเรียบร้อยดีงาม (การปกครอง) ๒) การศาสนศึกษา ๓) การศึกษาสงเคราะห์ ๔) การ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา ๕) การสาธารณูปการ และ ๖) การสาธารณสงเคราะห์ โดยวิธีด าเนินงานการ
ทั้ง ๖ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในระเบียบมหาเถรสมาคม แต่บางกิจการคงเป็นไปตามจารีต  คือ 
ปฏิบัติตามจารีตก็มีอยู่๓ ส าหรับความส าเร็จในการบริหารส าหรับคณะสงฆ์นั้น จะประสบผลส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์เพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับความสามารถของพระสังฆาธิการ๔ หรือพระภิกษุผู้ท างาน
โดยสิทธิ์ขาดในทางคณะสงฆ์๕ 
 ตามความในมาตรา ๓๑ วรรคสอง และมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 
๒๕๐๕ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ วัดได้รับความคุ้มครองจากบทบัญญัติแห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพานิชและกฎหมายอ่ืน ๆ วัดทั้งหลายย่อมมีสิทธิและหน้าที่ต่าง ๆ ตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายดังเช่นบุคคลธรรมดา เว้นแต่สิทธิและหน้าที่ในการต่าง ๆ เองมิได้ จ าเป็นต้องมีผู้แทน 
เพ่ือใช้สิทธิและหน้าที่หรือแสดงเจตนาแทน ดังเช่น บทบัญญัติในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ มาตรา 

                                                 
 ๑ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, กฎมหาเถรสมาคม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๔๔๕), หน้า ๑๕. 
 ๒คณาจารย์มหามกุฎราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, ประวัติการปกครองคณะสงฆ์ไทย, (กรุงเทพ- 
มหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๒๖), หน้า ๑๙. 
 ๓ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, กฎมหาเถรสมาคม, หน้า ๑๖. 
 ๔พระธรรมปริยัติโสภณ, (วรวิทย์ คงฺคปญฺโ ), การบริหารกิจการคณะสงฆ์แนวพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : 
โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๘), หน้า ๓. 
 ๕ส านักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดอ านาจเจริญ, การปฏิบัติงานพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๗), หน้า ๘. 
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๓๑ วรรคสามว่า “เจ้าอาวาสเป็นผู้แทนของวัดในกิจการทั่วไป”๖ ดังนั้น เจ้าอาวาสเป็นทั้งผู้ปกครอง
วัดตามความในมาตรา ๓๖ และเป็นผู้แทนวัดตามความในมาตรา ๓๑ วรรคสาม ทั้งเป็นฐานะเป็นเจ้า
พนักงานตามความในประมวลกฎหมายอาญา ดังความแห่งมาตรา ๔๕ แห่ง พระราชบัญญัติคณะ
สงฆ์ว่า ให้ถือว่าพระภิกษุซึ่งได้รับแต่งตั้งในการด ารงต าแหน่งในการปกครองคณะสงฆ์ และ
ไวยาวัจกรเป็นเจ้าพนักงานตามความในประมวลกฎหมายอาญา”๗ กล่าวคือ วัดเป็นองค์กรหลัก เป็น
ฐานรองรับกิจการคณะสงฆ์และพระศาสนา เป็นหน่วยบริหารและจัดกิจการโดยตรง มีเจ้าอาวาสเป็น
ผู้บังคับบัญชารองเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาสเป็นผู้ช่วยในกิจการทั่วไป และมีไวยาวัจกรเป็นผู้
ช่วยงาน๘ ดังกล่าวนี้ หากได้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่สามารถ
สร้างความรัก เชื่อถือ ศรัทธา จากภิกษุสามเณรผู้ใต้ปกครองได้ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าอาวาสอย่างจริงจัง คณะผู้วิจัยเชื่อว่าข้อมูลทางวิชาการเหล่านั้นจักเป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารงานคณะสงฆ์และการพระศาสนาได้อย่างดียิ่ง 
 หลักธรรมที่สามารถสร้างความรัก เชื่อถือ ศรัทธา จากผู้ใต้ปกครองได้ คือ พรหมวิหาร
ธรรม หรือพรหมวิหาร ๔๙ เป็นคุณธรรมส าหรับเป็นที่อยู่ของจิตใจแห่งพรหม คือ ผู้ใหญ่หรือผู้
ประเสริฐ เป็นธรรมเป็นที่อยู่ซึ่งมีทั้งความดีและความสุข๑๐ ได้แก่ (๑) เมตตา ความมีไมตรี ความเป็น
มิตร ความรักปรารถนาดี อยากให้ผู้อื่นมีความสุข (๒) กรุณา ความสงสาร เมื่อผู้อ่ืนประสบความทุกข์
ก็อยากช่วย ให้พ้น จากทุกข์ ๓) มุทิตา ความพลอยยินดี เอาใจสนับสนุน ส่งเสริม เมื่อผู้อ่ืนประสบ
ความส าเร็จได้ดีมีสุข ก็อยากให้ได้ดีมีสุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป และ (๔) อุเบกขา การวางเฉยเป็นกลางให้ทุก
อย่างเป็นไปตามธรรม ซึ่งต่างจากเมตตา กรุณา ที่ใช้เพียงความรู้สึกที่ดีก็พอ แต่อุเบกขาจะใช้ล าพัง
ความรู้สึกไม่ได้ ต้องใช้ความรู้ (ปัญญา) ด้วย คือ ต้องรู้ว่าอะไรถูก อะไรผิด อะไรเป็นความจริง อะไร
เป็นความถูกต้อง อะไรคือหลักการ แล้วเอาความรู้นั้นมาปรับเข้ากับความรู้สึกให้ลงตัวพอดี เพ่ือ
วางตัวได้ถูกต้อง เป็นกลางตามธรรม๑๑ 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงศึกษาวิจัยเรื่อง “การน าหลักพรหมวิหารธรรมมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าอาวาสในอ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี” เพ่ือสังเคราะห์ข้อมูลเชิงวิชาการอันจักเป็นประโยชน์ต่อ
การบริหารงานคณะสงฆ์และการพระศาสนาสืบไป 
                                                 
 ๖บุญร่วม เทียมจันทร์, เจ้าอาวาส เจ้าพนักงาน ใครก าหนด, (กรุงเทพมหานคร : สามดี พริ้นติ้ง อีควิป
เม้นท์, ๒๕๔๖), หน้า ๓๙. 
 ๗พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโ ), เอกสารประกอบการบรรยายเร่ืองการคณะสงฆ์และการพระ
ศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หน้า ๑๖. 
 ๘พระธรรมปริยัติโสภณ (วรวิทย์ คงฺคปญฺโ ), การพัฒนาพระสังฆาธิการ  ภาค ๒  ภาคปฏิบัติการ, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หน้า ๑๐. 
 ๙บุญมี แท่นแก้ว, จริยศาสตร์, พิมพ์ครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๙), หน้า ๑๗๓. 
 ๑๐สมเด็จพระญาณสังวร, สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒนมหาเถร), รวมธรรมะ, (กรุงเทพมหานคร : 
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชช่ิง จ ากัด, ๒๕๔๓), หน้า ๑๙๕. 
 ๑๑จุฬารัตน์ บุณยากร, ถ้อยธรรมพระราชด ารัส, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธ- 
ศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๐), หน้า ๑๖. 
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๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๒.๑ เพ่ือศึกษาการน าหลักพรหมวิหารธรรมมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าอาวาสใน
อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 
 ๒.๒ เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะการน าหลักพรหมวิหารธรรมมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของ  
เจ้าอาวาสในอ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 
 
๓. ขอบเขตการวิจัย 
 ๓.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการน าหลักพรหมวิหารธรรมมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าอาวาสในอ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  ใน ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านเมตตา ๒) ด้านกรุณา     
๓) ด้านมุทิตา และ ๔) ด้านอุเบกขา 
 ๓.๒ ขอบเขตด้านประชากร 
 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ พระภิกษุและสามเณรในสังกัดคณะสงฆ์อ าเภอบ้านโป่ง 
จังหวัดราชบุรี จ านวน ๓๖๐ รูป๑๒ 
 ๓.๓ ขอบเขตด้านพื้นที่ 
 พ้ืนที่ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 
 
๔. วิธีด าเนินการวิจัย 
 ๔.๑ รูปแบบการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การน าหลักพรหมวิหารธรรมมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าอาวาส
ในอ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี” เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Research) มีวิธีการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บ
ข้อมูล และวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การสัมภาษณ์ (Interview) ผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) 
 ๔.๒ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ พระภิกษุและสามเณรในสังกัดคณะสงฆ์อ าเภอบ้านโป่ง 
จังหวัดราชบุรี จ านวน ๓๖๐ รูป และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยหาขนาดโดยใช้สูตรค านวณของ  
ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่น ๐.๐๕ หรือ ร้อยละ ๙๕๑๓ จึงได้ขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน ๑๘๙ รูป 

                                                 
 ๑๒ส านักงานเจ้าคณะอ าเภอบ้านโป่ง, สถิติพระภิกษุสามเณรจ าพรรษา อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 
พ.ศ.๒๕๕๔, (ราชบุรี : ส านักงานเจ้าคณะอ าเภอบ้านโป่ง, ๒๕๕๗), หน้า ๑, (เอกสารเย็บเล่ม). 
 ๑๓สุวรีย์ ศิริโภคาภิรมย์, การวิจัยทางการศึกษา, (ลพบุรี : ฝ่ายเอกสารการพิมพ์สถาบันราชภัฏเทพ
สตรี, ๒๕๔๖), หน้า ๑๒๙-๑๓๐. 
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 ๔.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น ๓ ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ ๑ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
สถานะ อายุ วุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษาแผนกธรรม และวุฒิการศึกษาแผนกเปรียญบาลี ซึ่ง
เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check List) 
 ตอนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการน าหลักพรหมวิหารธรรมมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าอาวาสในอ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  รวม ๔ ด้าน ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 
(Rating Scale) แบ่งออกเป็น ดังนี้ 
 ๑) ด้านเมตตา มีค าถามทั้งหมด ๕ ข้อ 
 ๒) ด้านกรุณา มีค าถามทั้งหมด ๕ ข้อ 
 ๓) ด้านมุทิตา มีค าถามทั้งหมด ๕ ข้อ 
 ๔) ด้านอุเบกขา มีค าถามทั้งหมด ๕ ข้อ 
 มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 ๕ หมายถึง ความคิดเห็นที่มีต่อการน าหลักพรหมวิหารธรรมมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าอาวาสในอ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี อยู่ในระดับ มากที่สุด 
 ๔ หมายถึง ความคิดเห็นที่มีต่อการน าหลักพรหมวิหารธรรมมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าอาวาสในอ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี อยู่ในระดับ มาก 
 ๓ หมายถึง ความคิดเห็นที่มีต่อการน าหลักพรหมวิหารธรรมมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าอาวาสในอ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี อยู่ในระดับ ปานกลาง 
 ๒ หมายถึง ความคิดเห็นที่มีต่อการน าหลักพรหมวิหารธรรมมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าอาวาสในอ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี อยู่ในระดับ น้อย 
 ๑ หมายถึง ความคิดเห็นที่มีต่อการน าหลักพรหมวิหารธรรมมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าอาวาสในอ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี อยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
 ส าหรับในตอนที่ ๒ นี้มี การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยโดยยึดเกณฑ์๑๔ ดังนี้ 
 ๔.๕๐-๕.๐๐ หมายความว่า ระดับการน าหลักพรหมวิหารธรรมมาใช้ มากที่สุด 
 ๓.๕๐-๔.๔๙ หมายความว่า ระดับการน าหลักพรหมวิหารธรรมมาใช้ มาก 
 ๒.๕๐-๓.๔๙ หมายความว่า ระดับการน าหลักพรหมวิหารธรรมมาใช้ ปานกลาง 
 ๑.๕๐-๒.๔๙ หมายความว่า ระดับการน าหลักพรหมวิหารธรรมมาใช้ น้อย 
 ๑.๐๐-๑.๔๙ หมายความว่า ระดับการน าหลักพรหมวิหารธรรมมาใช้ น้อยที่สุด 
 ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะการน าหลักพรหมวิหารธรรมมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้า
อาวาสในอ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นค าถามแบบปลายเปิด (Open Ended Question) 

                                                 
 ๑๔ประกอบ กรรณสูตร, สถิติเพ่ือการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : ด่าน
สุทธาการพิมพ,์ ๒๕๔๒), หน้า ๑๐๘. 
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 แบบสัมภาษณ์ (Interview) ส าหรับเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ (Key Informants) 
จากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) มีจ านวน ๗ รูป ดังนี้ 
 ๑) พระครูสันติธรรมาภิรัต (บุญชัย สนฺติกโร), น.ธ.เอก, พธ.บ., พธ.ม. 
 ต าแหน่ง เจ้าคณะต าบลกรับใหญ่ อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 
 ๒) พระครูประสิทธิ์สุตกิจ (ปรีชา สามตฺถิโก), น.ธ.เอก, ป.ธ.๔ 
 ต าแหน่ง เจ้าคณะต าบลบ้านโป่ง อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 
 ๓) พระครูอุปถัมภ์ศึกษากร (ส าเภา ปภสฺสโร), น.ธ.เอก 
 ต าแหน่ง เจ้าคณะต าบลเขาขลุง เขต ๑ อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 
 ๔) พระครูวิหารการโกวิท (สมศักดิ์ อุปวฑฺฒโน), น.ธ.เอก 
 ต าแหน่ง เจ้าคณะต าบลเขาขลุง เขต ๒ อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 
 ๕) พระครูศรีธรรมนาท (ด าเกิง เขมสิริ), น.ธ.เอก, ป.ธ.๖ 
 ต าแหน่ง เจ้าคณะต าบลท่าผา อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 
 ๖) พระครูนครเขมกิจ (เทียน าณสมฺปนฺโน), น.ธ.เอก 
 ต าแหน่ง เจ้าคณะต าบลนครชุม-บ้านม่วง อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 
 ๗) พระครูสุพัฒน์วรกิจ (ใหม่ อุตฺตโม), น.ธ.เอก 
 ต าแหน่ง เจ้าคณะต าบลหนองปลาหมอ อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 

 ๔.๔ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
โดยใช้สถิติ ดังนี้ 
 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามใช้ค่าความถี่ (Frequency) และค่า
ร้อยละ (Percentage) 
 ความคิดเห็นจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวย่างเกี่ยวกับการน าหลักพรหมวิหาร
ธรรมมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าอาวาสในอ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  ใช้สถิติการวิเคราะห์ 
คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ (Interview) และค าถามปลายเปิด (Open Ended Question) 
วิเคราะห์โดยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท (Content Analysis Technique) 
 
๕. ผลการวิจัย 
 ๕.๑ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นพระภิกษุ จ านวน ๑๖๑ รูป คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๑๙ 
มีอายุ มากกว่า ๔๐ ปี จ านวน ๖๓ รูป คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ มีวุฒิการศึกษาสามัญ ประถมศึกษา 
จ านวน ๖๐ รูป คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๗๕ ไม่มีวุฒินักธรรม จ านวน ๗๓ รูป คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๖๒ 
และ ไม่มีวุฒิเปรียญธรรม จ านวน ๑๖๗ รูป คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๓๖ 
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 ๕.๒ การน าหลักพรหมวิหารธรรมมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าอาวาสในอ าเภอบ้าน
โป่ง จังหวัดราชบุรี โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๕ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า 
 ๕.๒.๑) การน าหลักพรหมวิหารธรรมมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าอาวาสใน
อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ด้านเมตตา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๖ 
 ๕.๒.๒) การน าหลักพรหมวิหารธรรมมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าอาวาสใน
อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ด้านกรุณา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๓ 
 ๕.๒.๓) การน าหลักพรหมวิหารธรรมมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าอาวาสใน
อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ด้านมุทิตา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๖ 
 ๕.๒.๔) การน าหลักพรหมวิหารธรรมมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าอาวาสใน
อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ด้านอุเบกขา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๔ 
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะการน าหลักพรหมวิหารธรรมมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าอาวาสใน
อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี มีดังนี ้
 ๕.๓.๑) ด้านเมตตา พบว่า ความถี่สูงสุด ได้แก่ เจ้าอาวาสควรให้ความรักและเมตตา
พระภิกษุสามเณรผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเสมอภาค ไม่ล าเอียง จ านวน ๒๑ รูป และความถี่ต่ าสุด 
ได้แก่ เจ้าอาวาสควรเป็นแบบอย่างทางความประพฤติ โดยแสดงความรัก ความปรารถนาดี และมี
ไมตรีจิตต่อพระภิกษุสามเณรผู้ใต้บังคับบัญชา จ านวน ๘ รูป 
 ๕.๓.๒) ด้านกรุณา พบว่า ความถี่สูงสุด ได้แก่ เจ้าอาวาสควรประกาศให้พระภิกษุ
สามเณรผู้ใต้บังคับบัญชาทราบเกี่ยวกับขอบเขตการจัดสรรสวัสดิการ และความถี่ต่ าสุด ได้แก่ เจ้า
อาวาสควรจัดให้มีการอบรมธรรมะแก่ศิษย์วัดเป็นประจ าทุกสัปดาห์ จ านวน ๒ รูป 
 ๕.๓.๓) ด้านมุทิตา พบว่า ความถี่สูงสุด ได้แก่ การให้คุณและให้โทษแก่พระภิกษุ
สามเณรผู้ใต้บังคับบัญชาควรมีความเป็นธรรม เสมอภาคกันทุกฝ่าย ไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก  จ านวน 
๑๒ รูป และความถี่ต่ าสุด ได้แก่ พระภิกษุสามเณรควรรวมกลุ่มกันในการแสดงความยินดี ชมเชย 
หรือให้ก าลังใจเมื่อมีสหธรรมิกที่ประสบความส าเร็จในหน้าที่การงาน จ านวน ๓ รูป 
 ๕.๓.๔) ด้านอุเบกขา พบว่า ความถี่สูงสุด ได้แก่ เจ้าอาวาสควรวางตัวเป็นกลางเมื่อ
เกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งขึ้น ไม่ล าเอียงเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นคู่กรณีกัน จ านวน ๖ รูป และ
ความถี่ต่ าสุด ได้แก่ เจ้าอาวาสควรให้ความยุติธรรมกับพระภิกษุสามเณรผู้ใต้บังคับบัญชาโดยเท่า
เทียมกัน จ านวน ๓ รูป 
 
๖. อภิปรายผล 
 จากการศึกษาเกี่ยวกับการน าหลักพรหมวิหารธรรมมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าอาวาส
ในอ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี พบประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้ 
 ความคิดเห็นที่มีต่อการน าหลักพรหมวิหารธรรมมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าอาวาสใน
อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยรวมทั้ง ๔ ด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 



9วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

อยู่ในระดับมากทุกด้าน ทั้งนี้ อภิปรายผล ได้ว่า การน าหลักพรหมวิหารธรรมมาใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าอาวาสในอ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี อยู่ในระดับที่ดี แต่ก็ยังสามารถพัฒนาให้ดี
ยิ่งขึ้นต่อไปได้ ซึ่งหากกระท าได้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการบริหารงานคณะสงฆ์ เนื่องจาก 
พรหมวิหารธรรมเป็นคุณธรรมที่เกื้อหนุนกรรมดีทั้งหลายให้บริบูรณ์ เพราะองค์ธรรมในพรหมวิหาร 
จะท าให้การกระท ากรรมดีต่าง ๆ เป็นไปอย่าง จริงใจ จริงจัง มีความพอดี ยังยืน และมีความสุขจาก
การกระท ากรรมดีอย่างแท้จริง พรหมวิหาร จึงได้ชื่อว่าเป็นหลักปฏิบัติในการด าเนินชีวิตที่จะท าให้
สังคมนั้นปราศจากความพยาบาท ความเบียดเบียน ความอิจฉาริษยา และอคติ เป็นสังคมที่มีสันติสุข
ได้ ซึ่งผลการวิจัยมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ จ่าสิบต ารวจสัณหวิชญ์ สนิทวงศ์ ได้ศึกษาเรื่อง 
“การศึกษาการน าหลักพรหมวิหารธรรมไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต ารวจฝ่ายป้องกัน
ปราบปราม : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานีต ารวจภูธรอ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช” พบว่า 
ข้าราชการต ารวจฝ่ายป้องกันปราบปราม มีระดับการน าหลักพรหมวิหารธรรมไปใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้านเช่นกัน๑๕ 
และสอดคล้องกับที่ พระครูสันติธรรมาภิรัต (บุญชัย สนฺติกโร) ได้ให้สัมภาษณ์ว่า พรหมวิหาร คือ 
ธรรมของพรหมหรือของท่านผู้เป็นใหญ่ พรหมวิหารเป็นหลักธรรมส าหรับทุกคน เป็นหลักธรรม
ประจ าใจที่จะช่วยให้เราด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างประเสริฐและบริสุทธิ์  ประกอบด้วยหัวข้อธรรม ๔ 
ประการ ได้แก่ เมตตา ความปรารถนาให้ผู้อ่ืนได้รับสุข กรุณาความปรารถนาให้ผู้อ่ืนพ้นทุกข์ มุทิตา 
ความยินดีเมื่อผู้อ่ืนได้ดี อุเบกขา การรู้จักวางเฉย ในการเจริญพรหมวิหาร ๔ นี้ให้เริ่มต้นด้วยเจริญ
เมตตาก่อน เพราะกรุณา มุทิตา และอุเบกขานั้น เป็นคุณธรรมที่สูงขึ้นไปตามล าดับ ต้องใช้ก าลัง 
สติปัญญามากยิ่ง ๆ ขึ้นไป๑๖ 
 ส าหรับรายด้านของการวิจัย ทั้ง ๔ ด้าน ซึ่งประกอบด้วย ด้านเมตตา ด้านกรุณา ด้าน
มุทิตา และด้านอุเบกขา มีประเด็นน่าสนใจน ามาอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้ 
 ๑) ด้านเมตตา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อภิปรายผลได้ว่า เจ้าอาวาสในเขตอ าเภอโป่ง 
จังหวัดราชบุรี มีความหวังดี สร้างความสนิทสนมด้วยอัธยาศัยที่เป็นกันเอง ไม่ถือตัว เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
ไม่กล่าวหาหรือใส่ร้ายป้ายสีในทางเสียหาย และมีความปรารถนาต้องการให้เกิดความเจริญ ลาภ ยศ 
และชื่อเสียงกับพระภิกษุสามเณรผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งการ
กระท าดังกล่าวนี้ล้วนอยู่บนพ้ืนฐานของหลักความเมตตาในพรหมวิหาร คือ มีความรักใคร่ปรารถนา
ที่เห็นคนอ่ืนมีความสุข เป็นความรักใคร่ที่ไม่เจือด้วยราคะ ซึ่งโดยเนื้อหาแล้วได้แก่ ความปรารถนา
ความสุขความเจริญให้เกิดขึ้นแก่บุคคลอ่ืน นั่นเอง จึงส่งผลให้ความคิดเห็นที่มีต่อการน าหลักพรหม
วิหารธรรมมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าอาวาสในอ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  ด้านเมตตา อยู่
                                                 
 ๑๕จ่าสิบต ารวจสัณหวิชญ์ สนิทวงศ์, “การศึกษาการน าหลักพรหมวิหารธรรมไปใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ี
ของข้าราชการต ารวจฝ่ายป้องกันปราบปราม : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานีต ารวจภูธรอ าเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช”, วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
๒๕๔๙). 
 ๑๖สัมภาษณ์ พระครสูันติธรรมาภิรัต (บุญชัย สนฺติกโร), เจ้าคณะต าบลกรับใหญ่, ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘. 
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ในระดับมาก ซึ่งผลการวิจัยนี้มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ  วีระ ขุนอาจ ได้ศึกษาเรื่อง “ความ
คิดเห็นของครูเกี่ยวกับการน าหลักพรหมวิหาร ๔ ไปใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนศูนย์
เครือข่ายอุบลรัตน์ อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น” พบว่า ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการน า
หลักพรหมวิหาร ๔ ไปใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ด้านเมตตา อยู่ในระดับมาก๑๗ และ
สอดคล้องกับที่ พระครูสุพัฒน์วรกิจ (ใหม่ อุตฺตโม) ได้ให้สัมภาษณ์ว่า เมตตา ได้แก่ ความรักใคร่ที่เว้น
จากราคะ ความก าหนัด เป็นความปรารถนาดีอยากให้มีความสุข๑๘ 
 ๒) ด้านกรุณา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อภิปรายผลได้ว่า เจ้าอาวาสในเขตอ าเภอโป่ง 
จังหวัดราชบุรี มีความสงสาร หวั่นไหวไม่สบายใจเมื่อพระภิกษุสามเณรผู้ใต้บังคับบัญชามีความทุกข์
หรือเดือนร้อน มุ่งช่วยเหลือโดยการแนะน าวิธีการหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ
ท างาน บ ารุงขวัญแก่ก าลังใจ อ านวยความสะดวกหรือสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการ
ท างานอย่างเต็มก าลัง และไม่เบียดเบียนให้ให้ได้รับความล าบากในการท างาน ซึ่งการกระท าดังกล่าว
นี้ล้วนอยู่บนพ้ืนฐานของหลักกรุณาในพรหมวิหาร คือ การช่วยเหลือให้คนอ่ืนหลุดพ้นจากความทุกข์  
ซึ่งโดยเนื้อหาแล้ว ได้แก่ เมื่อเห็นคนอ่ืนได้รับความทุกข์ก็ต้องการจะปลดเปลื้อง  ขจัดปัดเป่าความ
ทุกข์ที่เกิดขึ้นกับบุคคลอ่ืน นั่นเอง จึงส่งผลให้ความคิดเห็นที่มีต่อการน าหลักพรหมวิหารธรรมมาใช้
ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าอาวาสในอ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  ด้านกรุณา อยู่ในระดับมาก ซึ่ง
ผลการวิจัยนี้มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุปผา พิกุลแก้ว ได้ท าการศึกษาเรื่อง “การประยุกต์ 
ใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กรุงเทพ -
มหานคร” พบว่า ผู้บริหารในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร  ๔ ในการ
บริหารงาน ด้านกรุณา อยู่ในระดับมาก๑๙ และสอดคล้องกับที่ พระครูศรีธรรมนาท (ด าเกิง เขมสิริ) 
ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ความกรุณาเป็นความปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ โดยการเข้าไปให้ความช่วยเหลือให้
เขาพ้นจากความทุกข์นั้น ๆ ซึ่งเป็นได้ทั้งทุกข์ทางกายและทุกข์ทางใจ๒๐ 
 ๓) ด้านมุทิตา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อภิปรายผลได้ว่า เจ้าอาวาสในเขตอ าเภอโป่ง 
จังหวัดราชบุรี มีความยินดีโดยบริสุทธิ์ใจเมื่อพระภิกษุสามเณรผู้ใต้บังคับบัญชามีต าแหน่งหน้าที่การ
งานสูงขึ้น มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในสังคม หรือเมื่อได้รับการยกย่องชมเชยจากบุคคลอ่ืน รวมถึงมีความ
ห่วงใยเมื่อมีผู้สร้างสถานการณ์หรือยุยงให้เกิดความเสียหาย ซึ่งการกระท าดังกล่าวนี้ล้วนอยู่บน
พ้ืนฐานของหลักมุทิตาในพรหมวิหาร คือ ความชื่นบานความพลอยยินดีด้วยเมื่อเห็นผู้อ่ืนได้ดี ซึ่งโดย

                                                 
 ๑๗วีระ ขุนอาจ, “ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการน าหลักพรหมวิหาร ๔ ไปใช้ในการบริหารงานของ
ผู้บริหารโรงเรียนศูนย์เครือข่ายอุบลรัตน์ อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น”, วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหา
บัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑). 
 ๑๘สัมภาษณ์ พระครูสุพัฒน์วรกิจ (ใหม่ อุตฺตโม), เจ้าคณะต าบลหนองปลาหมอ, ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘. 
 ๑๙บุปผา พิกุลแก้ว, “การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒). 
 ๒๐สัมภาษณ์ พระครูศรีธรรมนาท (ด าเกิง เขมสิริ), เจ้าคณะต าบลท่าผา, ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘. 
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เนื้อหาแล้ว ได้แก่ เมื่อเห็นคนอ่ืนได้รับความทุกข์ก็ต้องการจะปลดเปลื้อง ขจัดปัดเป่าความทุกข์ที่เกิด
ขึ้นกับบุคคลอ่ืน ความชื่นชม ที่หมายถึง การพลอยยินดีในความสุข หรือความส าเร็จของคนอ่ืน 
มุทิตาธรรมนี้จึงเป็นธรรมที่พึงเจริญในเวลาที่เห็นคนอ่ืนดีกว่าตน นั่นเอง จึงส่งผลให้ความคิดเห็นที่มี
ต่อการน าหลักพรหมวิหารธรรมมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าอาวาสในอ าเภอบ้านโป่ง จังหวัด
ราชบุรี ด้านมุทิตา อยู่ในระดับมาก ซึ่งผลการวิจัยนี้มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ มุกดา อนุกานนท์ 
ได้ท าการศึกษาเรื่อง “การศึกษาพฤติกรรมตามหลักพรหมวิหารธรรม ๔ ของผู้บริหารสถานศึกษา
ตามการรับรู้ของครูผู้สอนโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
๑๗” พบว่า พฤติกรรมตามหลักพรหมวิหารธรรม ๔ ของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของ
ครูผู้สอนโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ ด้านมุทิตา 
อยู่ในระดับมาก๒๑ และสอดคล้องกับที่ พระครูวิหารการโกวิท (สมศักดิ์ อุปวฑฺฒโน) ได้ให้สัมภาษณ์
ว่า มุทิตา คือ การยินดีเมื่อผู้อ่ืนได้ดี ค าว่าดีในที่นี้หมายถึง การมีความสุขหรือมีความเจริญก้าวหน้า
ในชีวิต ความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีจึงหมายถึง ความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขความเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ 
ขึ้น ไม่มีใจริษยาเมื่อเห็นเขาได้ดีกว่าตน บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลทุกคนจึงควรหมั่น
ฝึกหัดตนให้เป็นคนที่มีมุทิตา เพราะจะสร้างไมตรีและผูกมิตรกับประชาชนผู้มารับบริการได้ง่ายและ
ลึกซึ้ง๒๒ 
 ๔) ด้านอุเบกขา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อภิปรายผลได้ว่า เจ้าอาวาสในเขตอ าเภอ
โป่ง จังหวัดราชบุรี มีการวางตัวเป็นกลางเมื่อพระภิกษุสามเณรผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดขุ่นเคืองใจหรือ
ทะเลอะเบาะแว้งกัน ไม่อคติหรือเอนเอียงในกรณีที่ต้องมีส่วนในการให้คุณให้โทษกับผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของตน ดังกล่าวนี้ล้วนอยู่บนพ้ืนฐานของหลักมุทิตาในพรหมวิหาร คือ 
ความมีใจเป็นกลาง มองตามความเป็นจริง ตามสมควรแก่เหตุผลโดยเที่ยงธรรม ซึ่งโดยเนื้อหาแล้ว 
ได้แก่ ความวางใจเป็นกลาง ด ารงอยู่ในธรรมตามที่พิจารณาเห็นด้วยปัญญา มีจิตเรียบตรงเที่ยงธรรม
ดุจตราชั่ง ไม่เอนเอียงด้วยรักและชัง นั่นเอง จึงส่งผลให้ความคิดเห็นที่มีต่อการน าหลักพรหมวิหาร
ธรรมมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าอาวาสในอ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ด้านอุเบกขา อยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งผลการวิจัยนี้มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระจ าปี ชินดา ได้ศึกษาเรื่อง “การใช้
หลักพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
สระบุรี” พบว่า การใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน

                                                 
 ๒๑มุกดา อนุกานนท์, “การศึกษาพฤติกรรมตามหลักพรหมวิหารธรรม ๔ ของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
การรับรู้ของครูผู้สอนโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗”, สารนิพนธ์
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๕). 
 ๒๒สัมภาษณ์ พระครูวิหารการโกวิท (สมศักดิ์ อุปวฑฺฒโน), เจ้าคณะต าบลเขาขลุง เขต ๒, ๓๐ มีนาคม 
๒๕๕๘. 



ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ)  พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙12

เขตพ้ืนที่การศึกษาสระบุรี ด้านอุเบกขา อยู่ในระดับมาก๒๓ และสอดคล้องกับที่ พระครูประสิทธิ์สุตกิจ 
(ปรีชา สามตฺถิโก) ได้ให้สัมภาษณ์ว่า อุเบกขา คือ การรู้จักวางเฉยด้วยปัญญา หมายถึง การวางใจ
เป็นกลาง โดยพิจารณาเห็นว่า ใครท าดีย่อมได้ดี ใครท าชั่วย่อมได้ชั่ว ตามกฎแห่งกรรม คือ ใครท าสิ่ง
ใดไว้สิ่งนั้นย่อมตอบสนองคืนบุคคลผู้กระท า เม่ือเราเห็นใครได้รับผลกรรมในทางที่เป็นโทษ เราก็ไม่
ควรดีใจหรือคิดซ้ าเติมเขาในเรื่องที่เกิดขึ้น เราควรมีความปรารถนาดี คือพยายามช่วยเหลือผู้อ่ืนให้
พ้นจากความทุกข์ แต่การให้ความช่วยเหลือนี้จะต้องเป็นไปในลักษณะที่ถูกต้องตามท านองคลอง
ธรรม๒๔ 
 
๗. ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาเกี่ยวกับการน าหลักพรหมวิหารธรรมมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าอาวาส
ในอ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๗.๑ ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 ๗.๑.๑ ด้านเมตตา : ผู้บังคับบัญชาควรให้ความรักและเมตตาผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย
ความเสมอภาค ไม่ล าเอียง 
 ๗.๑.๒ ด้านกรุณา : เจ้าอาวาสควรประกาศให้พระภิกษุสามเณรทราบเกี่ยวกับ
ขอบเขตและข้อก าหนดการจัดสรรสวัสดิการ 
 ๗.๑.๓ ด้านมุทิตา : การให้คุณและให้โทษแก่บุคลากรควรมีความเป็นธรรม เสมอภาค
กันทุกฝ่าย ไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก 
 ๗.๑.๔ ด้านอุเบกขา : เจ้าอาวาสควรวางตัวเป็นกลางเมื่อเกิดเหตุการณ์ความขัดแย้ง
ขึ้น ไม่ล าเอียงเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นคู่กรณีกัน 
 ๗.๒ ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 ๗.๒.๑ ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรที่มีอิทธิพลต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าอาวาส 
 ๗.๒.๒ ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์หรือยุทธ์ศาสตร์ในการน าหลัก
พรหมวิหารมาใช้ในการปกครองคณะสงฆ์ 
 ๗.๒.๓ ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาเกี่ยวกับบทบาทที่เป็นจริงและบทบาทที่
คาดหวังของเจ้าอาวาส 
 
 

                                                 
 ๒๓พระจ าปี ชินดา, “การใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาสระบุรี”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 
๒๕๕๒). 
 ๒๔สัมภาษณ์ พระครูประสิทธ์ิสุตกิจ (ปรีชา สามตฺถิโก), เจ้าคณะต าบลบ้านโป่ง, ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘. 
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บรรณานุกรม 
 

 (๑) หนังสือ : 
คณาจารย์มหามกุฎราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ . ประวัติการปกครองคณะสงฆ์ไทย . 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๒๖. 
จุฬารัตน์ บุณยากร. ถ้อยธรรมพระราชด ารัส. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธ- 

ศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๐. 
บุญม ีแท่นแก้ว จริยศาสตร์ พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๙. 
บุญร่วม เทียมจันทร์. เจ้าอาวาส เจ้าพนักงาน ใครก าหนด. กรุงเทพมหานคร : สามดี พริ้นติ้ง 

อีควิปเม้นท์, ๒๕๔๖. 
ประกอบ กรรณสูตร. สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร : 

ด่านสุทธาการพิมพ์, ๒๕๔๒. 
พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโ ). เอกสารประกอบการบรรยายเร่ืองการคณะสงฆ์และการ

พระศาสนา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐. 
พระธรรมปริยัติโสภณ (วรวิทย์ คงฺคปญฺโ ). การพัฒนาพระสังฆาธิการ  ภาค ๒  ภาคปฏิบัติการ. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐. 
______. การบริหารกิจการคณะสงฆ์แนวพุทธ. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๘. 
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒนมหาเถร). รวมธรรมะ. กรุงเทพมหานคร : 

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ ากัด, ๒๕๔๓. 
ส านักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดอ านาจเจริญ. การปฏิบัติงานพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๗. 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. กฎมหาเถรสมาคม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ส านักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๔๔๕. 
สุวรีย์ ศิริโภคาภิรมย์. การวิจัยทางการศึกษา. ลพบุรี : ฝ่ายเอกสารการพิมพ์สถาบันราชภัฏเทพสตรี, 

๒๕๔๖. 
 (๒) วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ : 
จ่าสิบต ารวจสัณหวิชญ์ สนิทวงศ์. “การศึกษาการน าหลักพรหมวิหารธรรมไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่

ของข้าราชการต ารวจฝ่ายป้องกันปราบปราม : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานีต ารวจภูธรอ าเภอ
ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช”. วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต . บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 
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บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (๑) ศึกษาการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม
แผนกธรรมของคณะสงฆ์อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และ (๒) ศึกษาปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมของคณะสงฆ์อ าเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี โดยในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) 
ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Study) จาก
พระภิกษุสามเณรในอ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  จ านวน ๒๔๐ รูป โดยใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) ลักษณะปลายปิดและปลายเปิด วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้โดยหาค่าความถี่ (Frequency) 
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)  
และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการวิเคราะห์เอกสาร (Document) และการ
สัมภาษณ์ (Interview) ผลการวิจัยพบว่า 
 ๑. การจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมของคณะสงฆ์อ าเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๘๒ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านครูสอนพระปริยัติธรรม ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ด้านสื่อการเรียนการสอน และ 
                                                 
 อาจารย์ประจ าฯ หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วัดหลวงพ่อสด-ธรรมกายาราม จังหวัดราชบุรี. 
 อาจารย์ประจ าฯ หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วัดหลวงพ่อสด-ธรรมกายาราม จังหวัดราชบุรี. 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดหลวงพ่อสด-ธรรมกายาราม จังหวัดราชบุรี. 
  อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดหลวงพ่อสด-ธรรมกายาราม จังหวัดราชบุรี. 
 



ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ)  พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙16

ด้านการวัดและประเมินผล อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านครูสอนพระ
ปริยัติธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๗ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ ด้านสื่อการเรียนการสอน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๖๘ 
 ๒. ข้อเสนอแนะการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมของคณะสงฆ์อ าเภอ
โพธาราม จังหวัดราชบุรี จ าแนกตามรายด้านของการวิจัย ๔ ด้าน ดังนี้ 
 ด้านครูสอนพระปริยัติธรรม : ควรมีการสรรหาครูสอนพระปริยัติธรรมให้มีจ านวนเพียงพอ
และเหมาะสมกับจ านวนผู้เรียน ในกรณีที่ไม่สามารถกระท าได้ให้จัดส่งครูสอนพระปริยัติธรรมและ
ผู้เรียนของแต่ละส านักเรียน ไปจัดการเรียนการสอนร่วมกันในรูปแบบของส านักศาสนศึกษาประจ า
ต าบล, การจัดอบรมทักษะด้านเทคนิคการสอนที่ให้แก่ครูสอนพระปริยัติธรรม เพ่ือน ามาใช้ในการ
เรียนการสอนให้สามารถกระตุ้นและเร้าความสนใจแก่ผู้เรียนได้ และการจัดให้ครูสอนพระปริยัติ
ธรรมแผนกธรรมท าหน้าที่สอนเต็มตามตารางเวลา 
 ด้านอาคารสถานที่และส่ิงแวดล้อม : ควรมีการจัดสถานที่ที่ใช้จัดการเรียนการสอนพระ
ปริยัติธรรมแผนกธรรมเป็นเอกเทศจากเสนาสนะอ่ืน, จัดเคร่ืองปรับอากาศหรือเคร่ืองระบายความ
ร้อนในห้องเรียน หรืออาจปลูกต้นไม้เพ่ือบังแสงแดดที่ส่องมายังห้องเรียนในช่วงเวลาบ่าย และควร
เปลี่ยนสถานที่เรียนบ้าง ในโอกาสที่สมควร เพ่ือผ่อนคลายความตึงเครียดแก่ผู้เรียน 
 ด้านสื่อการเรียนการสอน : ควรมีการจัดสรรงบประมาณส าหรับจัดซื้อ จัดหา จัดสร้าง 
อุปกรณ์การเรียนการสอน โดยเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วมในการบริจาคทรัพย์ เพ่ือน ามา
ตั้งเป็นกองทุนเพ่ือการศึกษาของพระภิกษุสามเณรประจ าส านักศาสนศึกษา, การก าหนดคู่มือการ
สอนของครูผู้สอนและแบบเรียนของผู้เรียนให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน จากส านักพิมพ์เดียวกัน และการ
เลือกใช้สื่อการสอนให้เหมาะสมกับสภาพของห้องเรียน 
 ด้านการวัดและประเมินผล : ควรมีการจัดอบรมทักษะความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการวัดและ
ประเมินผลการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุ ฒิมาถวาย
ความรู้แก่ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมที่เข้าร่วมอบรม และควรบูรณาการรูปแบบของการวัด
และประเมินผลที่เน้นการวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพ่ือประโยชน์ในการน าไปประยุกต์ใช้จริง 
ค าส าคัญ : การจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม, คณะสงฆ์ 
 

ABSTRACT 
 This research aimed to (1) to study Dhamma education Administration of 
Sangha in Photaram district, Ratchaburi Province and (2) to examine the problems, 
obstacles and suggestions for Dhamma education Administration of Sangha in 
Photaram district, Ratchaburi Province. The research method is mixed method 
research, quantitative research field study with monks and novices in Photaram 
district, Ratchaburi province - totaling 240. The tool for collecting data was as the 
questionnaire is both closed and open-ended. The Researcher used in data analysis 
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were the frequency, percentage (%), mean ( ), standard deviation (S.D.). And, 
qualitative research is the analysis of documents and interviews. The findings of this 
research are as follows : 
 
 1. Dhamma education Administration of Sangha in Photaram district, 
Ratchaburi Province was found that overall in high level at mean of 3.82, when 
considering the separation aspects has found that the monk of teaching Dhamma, 
the Building and Environment, the instruction media, and the measurement and 
evaluation in high level all aspect, the aspects that has the most value include the 
monk of teaching Dhamma at mean of 3.97, the aspects with the lowest mean 
include the instruction media at mean of 3.68. 
 2. The suggestions for Dhamma education Administration of Sangha in 
Photaram district, Ratchaburi Province by aspects of the study 4 aspect: 
 The monk of teaching Dhamma : Teacher recruitment of a sufficient number 
and appropriate for the number of students, or the teacher and the students of 
each school to learning together in the form of religious education at the sub-
district, the technical education training for teachers to be able to motivate and 
interest students, and the teacher acts teaching as a full teaching schedule. 
 The Building and Environment : The venues for the independent teaching, 
the air conditioning or fans in the classroom or planting trees to shade light to the 
classroom in the afternoon, and should be opportunity to change locations due to 
stress to students. 
 The instruction media : The budget allocation for the purchase of equipment 
teaching by the Buddhist is part of their contribution to the fund for the education 
of monks and novices to the Office of Religious Education, the books teach and 
textbooks to the students to the same standard and the choice of materials to suit 
the conditions of the classroom. 
 The measurement and evaluation : Training and technical knowledge about 
the measurement and evaluation of teaching by highly qualified speakers to educate 
the educators, and the integrated form of measurement and evaluation by analysis 
and synthesis for applications in reality. 
Keyword : Dhamma education administration, Sangha 
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๑. บทน า 
 สถาบันการศึกษาของประเทศไทยมีรากฐานเริ่มแรกมาจากการเรียนการสอนหนังสือ
ภายในวัด โดยมีพระภิกษุสงฆ์ในทางพระพุทธศาสนาท าหน้าที่อบรมสั่งสอนคุณธรรมจริยธรรมและ
หลักค าสอนของพระพุทธเจ้ามาอย่างยาวนาน บรรพบุรุษของไทยนิยมให้กุลบุตรของตนได้ศึกษาเล่า
เรียน ก็ต้องถวายตัวถวายตัวกุลบุตรของตนไว้คอยรับใช้พระภิกษุสงฆ์หรือบางท่านนิยมบวชกุลบุตร
เป็นพระภิกษุเพ่ือศึกษาเล่าเรียนหลักพุทธธรรมของพระพุทธศาสนา ดังนั้น วัดจึงเป็นจุดก าเนิดของ
การศึกษาในเบื้องต้น ต่อมาได้มีการจัดตั้งโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ของวัดจากการให้พระภิกษุสงฆ์มี
บทบาทท าหน้าที่เป็นครูสอนตามโรงเรียนต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในวัด จึงมีชื่อโรงเรียนตามชื่อวัดต่าง ๆ จน
สืบทอดกันมากระทั่งปัจจุบัน เมื่อนโยบายแห่งรัฐต้องการปฏิรูปการศึกษาของชาติ โดยต้องการให้
บุคคลในชาติมีความรู้คู่คุณธรรมจึงต้องใช้ศาสนาที่ทางราชการรับรองมีส่วนในการก าหนดหลักสูตร 
การเรียนการสอนในระดับขั้นพ้ืนฐานและระดับอุดมศึกษาพระสงฆ์ก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคม เมื่อการ
ปฏิรูปทั้งระบบบริหารราชการแผ่นดินและปฏิรูปการศึกษา พระสงฆ์ก็ต้องปฏิรูปบทบาทใหม่เพ่ือ
ปรับตัวเองให้ทันกับเหตุการณ์ ทางราชการได้ให้ความส าคัญด้านการศึกษาของสงฆ์ ไม่ได้ทอดทิ้ง ให้
พระสงฆ์จัดการศึกษาเอง ราชการต้องเข้ามาช่วยพระสงฆ์เหมือนกับสมัยรัชกาลที่ ๕ ที่พระองค์ทรง
ท าให้เป็นตัวอย่างมาแล้ว คือ เสด็จไปหาพระสงฆ์ด้วยพระองค์เอง ขอร้องให้พระสงฆ์ช่วยเหลือเรื่อง
การศึกษา ก็จะท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ เพราะปัจจุบันนี้ การศึกษาของไทยเป็นยุ คปฏิรูป
การศึกษาต้องให้ความรู้คู่คุณธรรม หลังจากที่เราเดินทางไม่ถูกมานาน โดยเราแยกความรู้ออกจาก
คุณธรรมจนเกิดวิกฤติทางศีลธรรม๑ เมื่อเป็นดังนี้พระสงฆ์สามารถที่จะมีบทบาทสนับสนุนส่งเสริม
การศึกษาไทยได้ในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม เพราะการสอน การแนะน า การท าให้เป็นตัวอย่าง เป็น
เรื่องของพระสงฆ์ทั้งนั้น เป็นเรื่องของวัดดังสุภาษิตที่ว่า การสอนให้จ า การท าให้ดู อยู่ให้เห็น และ
เข็นให้รอด ควรเป็นเรื่องของพระสงฆ์ ฉะนั้นเป้าหมายหลักของพระพุทธศาสนาที่แท้จริงคือการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาเพ่ือให้คนมีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านพฤติกรรมและจิตใจ โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมมีวัตถุประสงค์ที่จะจัดการศึกษาอีกรูปแบบหนึ่งของการศึกษาคณะสงฆ์๒ 
 การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมมีหลักสูตร คือ นักธรรม จัดส าหรับพระสงฆ์ 
สามเณร และธรรมศึกษาจัดส าหรับคฤหัสถ์ ส าหรับหลักสูตรนักธรรมแบ่งเป็น นักธรรมชั้นตรี 
นักธรรมชั้นโทและนักธรรมชั้นเอก ส่วนหลักสูตรธรรมศึกษา แบ่งเป็น ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษา
ชั้นโทและธรรมศึกษาชั้นเอก๓ 

                                                 
๑ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท (รุจิเวทย์), “พุทธบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ”, วารสาร 

มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีท่ี ๕ ฉบับท่ี ๒ (ฉบับพิเศษ)  (พฤษภาคม-สิงหาคม  ๒๕๕๙) : ๓๑-๔๒. 
 ๒สมศักดิ์ บุญปู่, พระสงฆ์กับการศึกษาไทย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๔๗), หน้า ๓๕๓-๓๕๖. 
 ๓กรมการศาสนา, ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของเจ้าอาวาสในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชน, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๐), หน้า ๑๓. 



19วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

 การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมเกิดขึ้นจากเจตนารมณ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า 
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส พระองค์ทรงเห็นว่าการศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาคณะสงฆ์ 
ดังนั้น จึงทรงจัดการศึกษาแบบใหม่ขึ้น เรียกว่า “นักธรรม” เพ่ือผลิตศาสนทายาทให้มีส่วนช่วยใน
การบริหารงานกิจการคณะสงฆ์ หลักสูตรที่พระองค์ทรงจัดขึ้นนั้น ทรงเน้นพระธรรมวิจัยเป็นหลัก 
เพราะทรงเห็นว่าการศึกษาพระธรรมวินัยเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับพระภิกษุสามเณรมากกว่าหลักสูตร
เดิมที่เป็นภาษาบาลี และทรงเปลี่ยนหลักสูตรจากเดิมที่เป็นเพียงภาษาบาลีอย่างเดียวมาเป็น
ภาษาไทย เพราะทรงประจักษ์ว่าผู้ที่มีความรู้ภาษาไทยดีแล้ว ย่อมสามารถแปลและเข้าใจเนื้อความ
แห่งภาษาบาลีได้เป็นอย่างดี๔ พระองค์ทรงปรับปรุงขึ้นมาใหม่ จึงมุ่งให้ผู้ เรียนศึกษาเรียนรู้
ขนบธรรมเนียมประเพณีเกี่ยวกับพระศาสนา พระวินัยของพระภิกษุ ประวัติของพระพุทธเจ้าและ
พระสาวก และรู้หลักธรรมในพระพุทธศาสนา ตลอดจนสามารถเขียนอธิบายธรรมต่าง ๆ ได้๕ 
 ปัญหาการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ เกิดขึ้นเนื่องจากมีความคิดเห็นขัดแย้งกันระหว่าง
พระเถระผู้รับผิดชอบการบริหารงานคณะสงฆ์กับพระนักศึกษารุ่นใหม่  โดยพระเถระผู้บริหารคณะ
สงฆ์ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีทัศนะกับของเก่า เห็นว่าการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เป็นระบบ
การศึกษาอย่างเดียวที่ถูกต้องชอบธรรมส าหรับพระภิกษุสามเณร และควรรักษาไว้ให้คงที่อยู่อย่าง
เดิมโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างระบบหรือหลักสูตรและแบบเรียน  การ
เปลี่ยนแปลงอย่างใดอย่างหนึ่งถือว่าเป็นความเสื่อม และเห็นว่าภิกษุสามเณรไม่ควรเล่าเรียนวิชาการ
สมัยใหม่ เพราะจะท าให้ลาสิกขากันมาก แต่ฝ่ายพระนักศึกษารุ่นใหม่เห็นว่า การศึกษาพระปริยัติ
ธรรมควรรักษาไว้เพียงเนื้อหาสาระคือพระธรรมวินัย แต่ควรมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงในด้านระบบ 
หลักสูตร แบบเรียน และวิธีการเรียนการสอนให้เหมาะสมตามกาลสมัย๖ 
 ตามความแห่งค าสั่งของมหาเถรสมาคมเร่ือง “ให้ภิกษุสามเณรเรียนพระธรรมวินัย พ.ศ.
๒๕๒๘” แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า คณะสงฆ์ให้ความส าคัญกับการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติ
ธรรมอย่างมาก ซึ่งได้มีการก าหนดให้เป็นหน้าที่ของเจ้าอาวาสโดยตรงและให้เจ้าคณะผู้ปกครองร่วม
จัดด้วย ดังนี้ 
 (๑) เจ้าอาวาสเป็นผู้จัดการศาสนศึกษาในฐานะเจ้าส านักเรียนหรือเจ้าส านักศาสนศึกษา 
 (๒) เจ้าคณะจังหวัดเป็นผู้จัดการในฐานะเจ้าส านักเรียนคณะจังหวัด 
 (๓) ในบางกรณีให้เจ้าคณะเจ้าสังกัดร่วมจัดด้วย 

                                                 
 ๔คณาจารย์มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, ๑๐๐ ปี มหามกุฏราชวิทยาลัย ๒๔๓๖-
๒๕๓๖, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๓๖), หน้า ๑๓๖. 
 ๕เสฐียรพงษ์ วรรณปก, พุทธศาสนา : ทรรศนะและวิจารณ์, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท พิฆเณศ พริ้น
ติ้ง เซ็นเตอร์ จ ากัด, ๒๕๓๘), หน้า ๑๓๘. 
 ๖กรมการศาสนา, วิชาการพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๓๔), หน้า ๖-
๗. 



ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ)  พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙20

 อีกทั้ง พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ยังได้ก าหนดหน้าที่ของเจ้าอาวาสไว้ในมาตรา ๓๗ ว่า 
“เป็นธุระในการศึกษาอบรมและสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์”๗ 
 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า เป็นหน้าที่ของคณะ
สงฆ์ทุกระดับในการร่วมมือกันส่งเสริมการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมอย่างเต็มก าลังสามารถ เพ่ือ
ช่วยกันแบกภาระการศาสนศึกษาอย่างเต็มก าลัง อันเป็นการแสดงความกตัญญูต่อพระศาสนา ดังนั้น 
ผู้วิจัยจึงศึกษาวิจัยเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมของคณะสงฆ์อ าเภอ  
โพธาราม จังหวัดราชบุรี” เพ่ือสังเคราะห์ข้อมูลเชิงวิชาการอันจักเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียน
การสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมในอ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และในพื้นที่อ่ืน ๆ 
 
๒ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๒.๑ เพ่ือศึกษาการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมของคณะสงฆ์อ าเภอ 
โพธาราม จังหวัดราชบุรี 
 ๒.๒ เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม
แผนกธรรมของคณะสงฆ์อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
 
๓. ขอบเขตการวิจัย 
 ๓.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
ของคณะสงฆ์อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ใน ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านครูสอนพระปริยัติธรรม       
๒) ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ๓) ด้านสื่อการเรียนการสอน และ ๔) ด้านการวัดและ
ประเมินผล 
 ๓.๒ ขอบเขตด้านประชากร 
 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ พระภิกษุสามเณรในอ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
(มหานิกาย) จ านวน ๗๒๘ รูป๘ 
 ๓.๓ ขอบเขตด้านพื้นที่ 
 พ้ืนที่ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
 
๔. วิธีด าเนินการวิจัย 
 ๔.๑ รูปแบบการวิจัย 

                                                 
 ๗กนก แสนประเสริฐ, ประมวลพระราชบัญญัติคณะสงฆ์, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๔๙), หน้า ๙. 
 ๘ส านักงานเจ้าคณะอ าเภอโพธาราม, สถิติพระภิกษุสามเณรจ าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๕๘, (ราชบุรี : 
ส านักงานเจ้าคณะอ าเภอโพธาราม, ๒๕๕๘), หน้า ๑-๔. (ถ่ายเอกสารเย็บเล่ม). 



21วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมของคณะสงฆ์
อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี” เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Research) มีวิธีการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บ
ข้อมูล และวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การสัมภาษณ์ (Interview) ผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) 
 ๔.๒ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ พระภิกษุสามเณรในอ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
(มหานิกาย) จ านวน ๗๒๘ รูป และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยหาขนาดโดยใช้สูตรค านวณของ ทาโร่ 
ยามาเน่ (Taro Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่น ๐.๐๕ หรือ ร้อยละ ๙๕๙ จึงได้ขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน ๒๕๘ รูป 
 ๔.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น ๓ ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ ๑ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
สถานะ อายุ วุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษานักธรรม และวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม ซึ่งเป็น
แบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check List) 
 ตอนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
ของคณะสงฆ์อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี รวม ๔ ด้าน ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating 
Scale) แบ่งออกเป็น ดังนี้ 
 ๑) ด้านครูสอนพระปริยัติธรรม มีค าถามท้ังหมด ๗ ข้อ 
 ๒) ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม มีค าถามทั้งหมด ๗ ข้อ 
 ๓) ด้านสื่อการเรียนการสอน มีค าถามทั้งหมด ๗ ข้อ 
 ๔) ด้านการวัดและประเมินผล มีค าถามทั้งหมด ๗ ข้อ 
 มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 ๕ หมายถึง ความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมของ
คณะสงฆ์อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี อยู่ในระดับ มากที่สุด 
 ๔ หมายถึง ความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมของ
คณะสงฆ์อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี อยู่ในระดับ มาก 
 ๓ หมายถึง ความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมของ
คณะสงฆ์อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี อยู่ในระดับ ปานกลาง 
 ๒ หมายถึง ความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมของ
คณะสงฆ์อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี อยู่ในระดับ น้อย 

                                                 
 ๙สุวรีย์ ศิริโภคาภิรมย์, การวิจัยทางการศึกษา, (ลพบุรี : ฝ่ายเอกสารการพิมพ์สถาบันราชภัฏเทพสตรี, 
๒๕๔๖), หน้า ๑๒๙-๑๓๐. 
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 ๑ หมายถึง ความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมของ
คณะสงฆ์อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี อยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
 ส าหรับในตอนที่ ๒ นี้มี การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยโดยยึดเกณฑ์๑๐ ดังนี้ 
 ๔.๕๐-๕.๐๐ หมายความว่า ระดับการจัดการเรียนการสอน มากที่สุด 
 ๓.๕๐-๔.๔๙ หมายความว่า ระดับการจัดการเรียนการสอน มาก 
 ๒.๕๐-๓.๔๙ หมายความว่า ระดับการจัดการเรียนการสอน ปานกลาง 
 ๑.๕๐-๒.๔๙ หมายความว่า ระดับการจัดการเรียนการสอน น้อย 
 ๑.๐๐-๑.๔๙ หมายความว่า ระดับการจัดการเรียนการสอน น้อยที่สุด 
 ตอนที่ ๓ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนก
ธรรมของคณะสงฆ์อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นค าถามแบบปลายเปิด (Open Ended 
Question) 
 แบบสัมภาษณ์ (Interview) ส าหรับเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ (Key Informants) 
จากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) มีจ านวน ๗ รูป/คน ดังนี้ 
 ๔.๔ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
โดยใช้สถิติ ดังนี้ 
 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามใช้ค่าความถี่ (Frequency) และค่า
ร้อยละ (Percentage) 
 ความคิดเห็นจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวย่างเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการ
สอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมของคณะสงฆ์อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ใช้สถิติการวิเคราะห์ คือ 
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ (Interview) และข้อมูลที่ได้จากค าถามปลายเปิด (Open 
Ended Question) วิเคราะห์โดยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท (Content Analysis 
Technique) 
 
๕. ผลการวิจัย 
 ๕.๑ การจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมของคณะสงฆ์อ าเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๘๒ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า 
 ๕.๑.๑) การจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมของคณะสงฆ์อ าเภอโพ
ธาราม จังหวัดราชบุรี ด้านครูสอนพระปริยัติธรรม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๗ 

                                                 
 ๑๐ประกอบ กรรณสูตร, สถิติเพ่ือการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : ด่าน
สุทธาการพิมพ,์ ๒๕๔๒), หน้า ๑๐๘. 
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 ๕.๑.๒) การจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมของคณะสงฆ์อ าเภอโพ
ธาราม จังหวัดราชบุรี ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๘๔ 
 ๕.๑.๓) การจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมของคณะสงฆ์อ าเภอโพ
ธาราม จังหวัดราชบุรี ด้านสื่อการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๖๘ 
 ๕.๑.๔) การจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมของคณะสงฆ์อ าเภอโพ
ธาราม จังหวัดราชบุรี ด้านการวัดและประเมินผล อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๗๘ 
 ๕.๒ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
ของคณะสงฆ์อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี มีดังนี้ 
 ๕.๒.๑ ปัญหาอุปสรรคการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมของคณะ
สงฆ์อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
 ๑) ปัญหาอุปสรรคด้านครูสอนพระปริยัติธรรม 
 - ครูสอนพระปริยัติธรรมในบางส านักเรียนมีจ านวนน้อย ไม่เหมาะสมกับจ านวน
ผู้เรียนที่มีมาก 
 - ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมในบางส านักเรียน ขาดเทคนิคและวิธีการ
สอนที่กระตุ้นและเร้าความสนใจของผู้เรียน 
 - ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมบางรูป มีภารกิจมาก เนื่องด้วยรับผิดชอบ
ภาระหน้าที่ภายในวัดหลากหลายหน้าที่ จึงท าให้เกิดปัญหาในการท าหน้าที่สอนได้ไม่เต็มเวลา 
 ๒) ปัญหาอุปสรรคด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
 - สถานที่ที่ใช้จัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมของบางส านักเรียน 
ไม่แยกเป็นเอกเทศจากเสนาสนะอ่ืน ขาดความสัปปายะ และมีเสียงดังรบกวนในบางโอกาส บรรยากาศ
ในการเรียนการสอนจึงไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้เท่าท่ีควร 
 - ห้องเรียนของส านักเรียนพระปริยัติธรรมบางแห่ง มีอากาศร้อนในเวลาช่วงบ่าย 
ท าให้บรรยากาศไม่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนการสอน 
 - กิจกรรมการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมส่วนใหญ่อยู่แต่ภายใน
ห้องเรียน เมื่อจัดการเรียนการสอนเป็นระยะเวลานาน อาจท าให้เกิดความเครียดแก่ผู้เรียน 
 ๓) ปัญหาอุปสรรคด้านสื่อการเรียนการสอน 
 - ส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมบางแห่งขาดงบประมาณสนับสนุน จัดซื้อ 
จัดหา จัดสร้าง อุปกรณ์การเรียนการสอน 
 - ส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมบางแห่งใช้หนังสือ ต าราเรียน ที่ไม่มีแบบ
แผนที่แน่นอน ผู้สอนใช้คู่มือการสอนจากส านักพิมพ์หนึ่ง แต่ผู้เรียนใช้หนังสือเรียนของอีกส านักพิมพ์
หนึ่ง 
 - สื่อที่ ใช้ ในการสอนบางประเภทไม่ เหมาะสมกับสภาพของห้องเรียน อาทิ 
โปรเจคเตอร์ซึ่งไม่เหมาะกับห้องที่มีแสงมาก เป็นต้น 
 ๔) ปัญหาอุปสรรคด้านการวัดและประเมินผล 
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 - ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมบางรูป ขาดทักษะความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการ
วัดและประเมินผลการเรียนการสอน 
 - ส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมบางแห่ง มีการวัดและประเมินผล โดย
เน้นรูปแบบการท่องจ า ไม่มีการวิเคราะห์ ขยายความ ส่งผลให้ผู้เรียนไม่สามารถเกิดความเข้าใจและ
น าไปประยุกต์ใช้จริงได้ 
 ๕.๒.๒ ข้อเสนอแนะเพ่ือการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมของคณะ
สงฆ์อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
 ๑) ข้อเสนอแนะด้านครูสอนพระปริยัติธรรม 
 - ควรสรรหาครูสอนพระปริยัติธรรมให้มีจ านวนเพียงพอและเหมาะสมกับจ านวน
ผู้เรียน ในกรณีที่ไม่สามารถกระท าได้ ให้จัดส่งครูสอนพระปริยัติธรรมและผู้เรียนของแต่ละส านัก
เรียน ไปจัดการเรียนการสอนร่วมกันในรูปแบบของส านักศาสนศึกษาประจ าต าบล 
 - คณะสงฆ์ระดับอ าเภอ ควรจัดอบรมทักษะด้านเทคนิคการสอนให้แก่ครูสอน   
พระปริยัติธรรม เพ่ือน ามาใช้ในการเรียนการสอนให้สามารถกระตุ้นและเร้าความสนใจแก่ผู้เรียนได้ 
 - ควรจัดให้ครสูอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมท าหน้าที่สอนเต็มตามตารางเวลา 
 ๒) ข้อเสนอแนะด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
 - ควรจัดสถานที่ที่ใช้จัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมเป็นเอกเทศ
จากเสนาสนะอ่ืน 
 - ควรจัดเครื่องปรับอากาศหรือเครื่องระบายความร้อนในห้องเรียน หรืออาจปลูก
ต้นไม้เพ่ือบังแสงแดดที่ส่องมายังห้องเรียนในช่วงเวลาบ่าย 
 - ควรเปลี่ยนสถานที่เรียนบ้าง ในโอกาสที่สมควร เพ่ือผ่อนคลายความตึงเครียด
แก่ผู้เรียน 
 ๓) ข้อเสนอแนะด้านสื่อการเรียนการสอน 
 - ควรจัดสรรงบประมาณส าหรับจัดซื้อ จัดหา จัดสร้าง อุปกรณ์การเรียนการสอน 
โดยเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วมในการบริจาคทรัพย์ เพ่ือน ามาตั้งเป็นกองทุนเพ่ือ
การศึกษาของพระภิกษุสามเณรประจ าส านักศาสนศึกษา 
 - ควรก าหนดคู่มือการสอนของครูผู้สอนและแบบเรียนของผู้เรียนให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน จากส านักพิมพ์เดียวกัน 
 - ควรเลือกใช้สื่อการสอนให้เหมาะสมกับสภาพของห้องเรียน 
 ๔) ข้อเสนอแนะด้านการวัดและประเมินผล 
 - คณะสงฆ์ระดับอ าเภอ ควรจัดอบรมทักษะความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการวัดและ
ประเมินผลการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาถวาย
ความรู้แก่ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมที่เข้าร่วมอบรม 
 - ควรบูรณาการรูปแบบของการวัดและประเมินผลที่ เน้นการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ เพ่ือประโยชน์ในการน าไปประยุกต์ใช้จริง 
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๖. อภิปรายผล 
 จากการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมของคณะสงฆ์
อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี พบประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้ 
 ๖.๑ ด้านครูสอนพระปริยัติธรรม 
 จากผลการวิจัย พบว่า การจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมของคณะสงฆ์
อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ในด้านครูสอนพระปริยัติธรรม อยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า 
บุคลากรครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม มีความตระหนักถึงความส าคัญเบื้องต้น คือ มีลักษณะ
ความเป็นครูที่ดี ซึ่งเริ่มด้วยการมีความประพฤติ เรียบร้อย เข้าใจในหลักการประพฤติตน ปฏิบัติตน
ให้เป็นที่น่าเคารพ ศิษย์สามารถเคารพได้อย่างไม่ตะขิดตะขวงใจ สอดคล้องกับที่ พระเทพโสภณ 
(ประยูร ธมฺมจิตโต) อธิบายว่า บทบาทของครูมีความส าคัญมาก บทบาทของครูอยู่ที่การแนะน า
วิธีการ ถ้าผู้เรียนสามารถท าเองได้ก็ให้ท าเอง บทบาทของครูอยู่ที่การแนะน า ครูที่ดีต้องมีทั้งวิชชา
และจรณะ วิชชาคือความรู้ดี จรณะคือความประพฤติดี๑๑ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พระ
มหาวิจัก กิตฺติวณฺโณ ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพการบริการจัดการการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกธรรมของเจ้าอาวาสในอ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี” จาก
ผลการวิจัยพบว่า ด้านผู้สอน อยู่ในระดับมาก๑๒ และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พระมหาไชยา ชย
สิทฺธิ ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ศึกษาทัศนคติและความคาดหวังของครูและนักเรียนที่มีต่อพระภิกษุ
ผู้สอนธรรมศึกษา” จากผลการวิจัยพบว่า ด้านบุคลิกภาพของผู้สอน อยู่ในระดับมาก๑๓  
 ๖.๒ ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
 จากผลการวิจัย พบว่า การจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมของคณะสงฆ์
อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
๓.๘๔ แสดงให้เห็นว่า การจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ได้ให้ความส าคัญกับ
อาคารสถานที่ที่ถูกสุขลักษณะ คือ มี ขนาดของห้องเรียน จ านวนโต๊ะเก้าอ้ีเหมาะสมกับจ านวนผู้เรียน 
ใช้งานได้หลากหลาย และทนทานต่อการใช้งาน ซึ่งถือเป็นหลักการขั้นพ้ืนฐานในการบริหารงาน
อาคารสถานที ่สอดคล้องกับที่ ทวีสิทธิ์ สิทธิกร อธิบายว่า สถานที่เรียนจะต้องอ านวยความสะดวกให้
                                                 
 ๑๑พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตโต), ทิศทางการศึกษาไทย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๑๘๙. 
 ๑๒พระมหาวิจัก กิตฺติวณฺโณ, “ประสิทธิภาพการบริการจัดการการเรียนการสอนตามหลักสูตรพระ
ปริยัติธรรมแผนกธรรมของเจ้าอาวาสในอ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 
 ๑๓พระมหาไชยา ชยสิทฺธิ, “ศึกษาทัศนคติและความคาดหวังของครูและนักเรียนที่มีต่อพระภิกษุผู้สอน
ธรรมศึกษา”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๔๖). 
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ได้ใช้วัสดุทางการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด จะต้องสามารถรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
และกิจกรรมอ่ืน ๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค ์ตอบสนองความก้าวหน้าทางนวัตกรรมทางการศึกษา ให้
ผู้เรียนได้รับความสะดวกสบายทางกายภาพ มีความสุข และเกิดความภาคภูมิใจในการใช้ชีวิตอยู่
ภายในอาคาร หรือส่วนของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน๑๔ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
พระมหาวิจัก กิตฺติวณฺโณ ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพการบริการจัดการการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกธรรมของเจ้าอาวาสในอ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี” จาก
ผลการวิจัยพบว่า ด้านอาคารสถานที่ อยู่ในระดับมาก๑๕ และสอดคล้องกับ พระมานิต มานิโต ที่ได้
ท าการวิจัยเรื่อง “สภาพปัญหาและแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกธรรมในจังหวัดชลบุรี” จากผลการวิจัยพบว่า ด้านงานอาคารสถานที่ อยู่ในระดับมาก๑๖ 
 ๖.๓ ด้านสื่อการเรียนการสอน 
 จากผลการวิจัย พบว่า การจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมของคณะสงฆ์
อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ด้านสื่อการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๖๘ 
แสดงให้เห็นว่า การจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมของคณะสงฆ์ เป็นไปตามเจตนา
ของมหาเถรสมาคมที่ก าหนดหลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกธรรมขึ้นเพ่ือก าหนดองค์นักธรรม จึงได้มี
การออกระเบียบว่าด้วยการจัดศาสนศึกษาและระเบียบนี้ได้มีการปรับปรุงหลายคร้ัง  ตั้งแต่ พ.ศ.
๒๔๕๔ กระทั้งปัจจุบัน ดังนั้น การใช้แบบเรียนให้เป็นมาตรฐานจึงเป็นสื่อที่แสดงถึงการส่งเสริม
งานศาสนศึกษาให้ด าเนินไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร สอดคล้องกับที่  วัฒนาพร ระงับทุกข์ 
อธิบายว่า สื่อการเรียนการสอน ต่าง ๆ คือสิ่งที่เป็นพาหนะหรือสื่อที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ความรู้ ทักษะ และเจตคติให้บรรลุผลตามจุดประสงค์การเรียนการสอนและตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรได้ดียิ่งข้ึนหรือเร็วยิ่งขึ้น๑๗ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ  พระครูปลัดอุดม โอภาโส ที่
ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเขต

                                                 
 ๑๔ทวีสิทธิ์ สิทธิกร, หลักและการจัดโครงการสุขภาพในโรงเรียน, (กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาสุข
ศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร, ๒๕๔๑), หน้า ๑๗. 
 ๑๕พระมหาวิจัก กิตฺติวณฺโณ, “ประสิทธิภาพการบริการจัดการการเรียนการสอนตามหลักสูตรพระ
ปริยัติธรรมแผนกธรรมของเจ้าอาวาสในอ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 
 ๑๖พระมานิต มานิโต, “สภาพปัญหาและแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกธรรมในจังหวัดชลบุรี”, วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๑). 
 ๑๗วัฒนาพร ระงับทุกข์, แผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทแอลที
เพรส จ ากัด, ๒๕๔๒), หน้า ๑๑๗. 
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อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาราชบุรีเขต ๑” จากผลการวิจัย
พบว่า ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก๑๘ 
 ๖.๔ ด้านการวัดและประเมินผล 
 จากผลการวิจัย พบว่า การจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมของคณะสงฆ์
อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ด้านการวัดและประเมินผล อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๗๘ 
แสดงให้เห็นว่า คณะสงฆ์เล็งเห็นความส าคัญของการวัดและประเมินผลในฐานะที่เป็นเครื่องมือ
ส าหรับศึกษาความเปลี่ยนแปลงของผู้เรียน วัดความก้าวหน้าของผู้เรียน และแก้ข้อบกพร่องของ
ผู้สอน เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมมีกระบวนการที่สามารถวัดระดับ
พัฒนาการของผู้เรียนด้านทักษะกระบวนการได้รู้ถึงความสามารถในการประยุกต์ความรู้ การคิดและ
รวมไปถึงประสิทธิภาพการสอนของครูอีกด้วย สอดคล้องกับที่ พนัส หันนาคินทร์ อธิบายว่า การวัด
และประเมินผลการเรียน เป็นการน าผลการวัดต่าง ๆ มาประมวลเพ่ือประเมินพัฒนาการนักเรียนไว้
ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและปรับปรุงการเรียนการสอน๑๙ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
พระปิยะ ปิยธมฺโม ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อกระบวนการสอนวิชา
พระพุทธศาสนาของครูประจ าการและครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาอ าเภอเมืองแพร่” 
จากผลการวิจัยพบว่า ด้านการประเมินผลการสอน อยู่ในระดับมาก๒๐ และสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ พระมหาสุเมธา สุเมโธ ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง “สภาพและแนวทางการจัดการเรียนการสอนของ
คณะสงฆ์โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม จังหวัดสระบุรี” จากผลการวิจัยพบว่า ด้านการวัดและ
ประเมินผล อยู่ในระดับมาก๒๑ 
 
๗. ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมของคณะสงฆ์
อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๗.๑ ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 ๗.๑.๑ ด้านครูสอนพระปริยัติธรรม 
                                                 
 ๑๘พระครูปลัดอุดม โอภาโส, “ประสิทธิภาพการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนเขตอ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรีเขต ๑”, วิทยานิพนธ์พุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 
 ๑๙พนัส หันนาคินทร์, การมัธยมศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : พิฆเณศ, ๒๕๒๔), หน้า ๒๔๗. 
 ๒๐พระปิยะ ปิยธมฺโม, “ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อกระบวนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของครู
ประจ าการและครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาอ าเภอเมืองแพร่”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓). 
 ๒๑พระมหาสุเมธา สุเมโธ, “สภาพและแนวทางการจัดการเรียนการสอนของคณะสงฆ์โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกธรรม จังหวัดสระบุรี”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี, ๒๕๕๐). 
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 - ควรสรรหาครูสอนพระปริยัติธรรมให้มีจ านวนเพียงพอและเหมาะสมกับจ านวน
ผู้เรียน ในกรณีที่ไม่สามารถกระท าได้ ให้จัดส่งครูสอนพระปริยัติธรรมและผู้เรียนของแต่ละส านัก
เรียน ไปจัดการเรียนการสอนร่วมกันในรูปแบบของส านักศาสนศึกษาประจ าต าบล 
 - ควรจัดให้ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมท าหน้าที่สอนเต็มตามตารางเวลา 
 ๗.๑.๒ ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
 - ควรจัดสถานที่ที่ใช้จัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมเป็นเอกเทศจาก
เสนาสนะอ่ืน 
 - ควรจัดเครื่องปรับอากาศหรือเครื่องระบายความร้อนในห้องเรียน หรืออาจปลูก
ต้นไม้เพ่ือบังแสงแดดที่ส่องมายังห้องเรียนในช่วงเวลาบ่าย 
 - ควรเปลี่ยนสถานที่เรียนบ้าง ในโอกาสที่สมควร เพ่ือผ่อนคลายความตึงเครียดแก่
ผู้เรียน 
 ๗.๑.๓ ด้านสื่อการเรียนการสอน 
 - ควรจัดสรรงบประมาณส าหรับจัดซื้อ จัดหา จัดสร้าง อุปกรณ์การเรียนการสอน 
โดยเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วมในการบริจาคทรัพย์ เพ่ือน ามาตั้งเป็นกองทุนเพ่ือ
การศึกษาของพระภิกษุสามเณรประจ าส านักศาสนศึกษา 
 - ควรเลือกใช้สื่อการสอนให้เหมาะสมกับสภาพของห้องเรียน 
 ๗.๑.๔ ด้านการวัดและประเมินผล 
 - ควรบูรณาการรูปแบบของการวัดและประเมินผลที่เน้นการสังเคราะห์องค์ความรู้ 
 - ควรเน้นการประเมินผลท่ีเป็นประโยชน์ในการน าไปประยุกต์ใช้จริงในชีวิตประจ าวัน
ของผู้เรียน 
 ๗.๒ ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 ๗.๒.๑ ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคในการจัดการการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เพ่ือจะได้ทราบเทคนิคที่ผู้บริหารส านักศาสนศึกษา
น ามาใช้ในการบริหารจัดการการเรียนการสอนในปัจจุบันได ้
 ๗.๒.๒ ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
พระปริยัติธรรมในแผนกบาลี เพ่ือจะได้ทราบการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรพระปริยัติธรรม
แผนกบาลีซึ่งเป็นการจัดการด้านศาสนศึกษาของคณะสงฆ์ควบคู่กับหลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนก
ธรรม 
 

บรรณานุกรม 
 
 (๑) หนังสือ 
กนก แสนประเสริฐ. ประมวลพระราชบัญญัติคณะสงฆ์. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ส านักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๔๙. 
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กรมการศาสนา. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของเจ้าอาวาสในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลาง
ชุมชน. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๐. 

กรมการศาสนา. วิชาการพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๓๔. 
คณาจารย์มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ . ๑๐๐ ปี มหามกุฏราชวิทยาลัย ๒๔๓๖-

๒๕๓๖. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๓๖. 
ทวีสิทธิ์ สิทธิกร. หลักและการจัดโครงการสุขภาพในโรงเรียน. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาสุข

ศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร, ๒๕๔๑. 
ประกอบ กรรณสูตร. สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร : 

ด่านสุทธาการพิมพ์, ๒๕๔๒. 
พนัส หันนาคินทร์. การมัธยมศึกษา. กรุงเทพมหานคร : พิฆเณศ, ๒๕๒๔. 
พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตโต). ทิศทางการศึกษาไทย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖. 
วัฒนาพร ระงับทุกข์. แผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง. กรุงเทพมหานคร : บริษัทแอลที

เพรส จ ากัด, ๒๕๔๒. 
สมศักดิ์ บุญปู่. พระสงฆ์กับการศึกษาไทย . กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๔๗. 
สุวรีย์ ศิริโภคาภิรมย์. การวิจัยทางการศึกษา. ลพบุรี : ฝ่ายเอกสารการพิมพ์สถาบันราชภัฏเทพสตรี, 

๒๕๔๖. 
เสฐียรพงษ์ วรรณปก. พุทธศาสนา : ทรรศนะและวิจารณ์. กรุงเทพมหานคร : บริษัท พิฆเณศ พริ้น

ติ้ง เซ็นเตอร์ จ ากัด, ๒๕๓๘. 
 (๒) วารสาร 
พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท (รุจิเวทย์). “พุทธบูรณาการเพ่ือการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ”. 

วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ . ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ).  (พฤษภาคม-
สิงหาคม  ๒๕๕๙)  

 (๓) รายงานการวิจัย/วิทยานิพนธ์ 
พระครูปลัดอุดม โอภาโส. “ประสิทธิภาพการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมใน

โรงเรียนเขตอ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาราชบุรีเขต 
๑”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 

พระปิยะ ปิยธมฺโม. “ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อกระบวนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของครู
ประจ าการและครูพระสอนศีลธรรมในโรงเ รียนมัธยมศึกษาอ าเภอเมืองแพร่ ”. 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 
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พระมหาไชยา ชยสิทฺธิ. “ศึกษาทัศนคติและความคาดหวังของครูและนักเรียนที่มีต่อพระภิกษุผู้สอน
ธรรมศึกษา”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖. 

พระมหาวิจัก กิตฺติวณฺโณ. “ประสิทธิภาพการบริการจัดการการเรียนการสอนตามหลักสูตรพระ
ปริยัติธรรมแผนกธรรมของเจ้าอาวาสในอ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุ รี”. 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 

พระมหาสุเมธา สุเมโธ. “สภาพและแนวทางการจัดการเรียนการสอนของคณะสงฆ์โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกธรรม จังหวัดสระบุรี”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, ๒๕๕๐. 

พระมานิต มานิโต. “สภาพปัญหาและแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกธรรมในจังหวัดชลบุรี”. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๑. 

 
 (๓) เอกสารที่ไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ 
ส านักงานเจ้าคณะอ าเภอโพธาราม. สถิติพระภิกษุสามเณรจ าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๕๘. ราชบุรี : 

ส านักงานเจ้าคณะอ าเภอโพธาราม, ๒๕๕๘. (ถ่ายเอกสารเย็บเล่ม). 
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พุทธบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ 
Buddhist Integrated Approach to the Management  

of Buddhist Schools 
 

พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท (รุจิเวทย์) 
                                 พระมหาก าพล คุณงฺกโร (มาลัย) 

พระปลัดไพบูลย์  ญาณวิปุโล (พิศาล  วชิโรภาส) 
พระครูสมุห์วรวิทย์  ผาสุโก (ดุษฎี พฤฒิพันธ์) 

 
บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑. เพ่ือศึกษาหลักการและทฤษฎีการบริหารจัดการ
โรงเรียนวิถีพุทธ ๒. เพ่ือศึกษาองค์ประกอบปัจจัย และพุทธบูรณาการเพ่ือการบริหารจัดการ
โรงเรียนวิถีพุทธ และ ๓. เพ่ือเสนอแนวทางการการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ ระเบียบวิธีวิจัย
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและจากผู้ให้ข้อมูลหลัก
จ านวน ๒๐ คนเลือกแบบเจาะจงจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารและด้านพระพุทธศาสนาด้วยแบบ
สัมภาษณ์เชิงลึกที่มีโครงสร้าง สัมภาษณ์เชิงลึกแบบตัวต่อตัว วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนา
ความ  
 ผลการวิจัยพบว่า  ๑) หลักการและทฤษฎีการบริหารจัดการโรงเรียนวิถี พุทธ 
สถานศึกษาจัดสภาพในทุก ๆ ด้าน เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาตามหลักพุทธธรรมอย่างบูรณาการ 
และส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาชีวิตให้สามารถกิน อยู่ ดู ฟังเป็นมีวัฒนธรรมแสวงปัญญา ทั้งนี้การจัด
สภาพจะส่งเสริมให้เกิดลักษณะของปัญญาวุฒิธรรม ๔ ประการ คือ (๑) สัปปุริสสังเสวะ หมายถึง
การอยู่ใกล้คนดี ใกล้ผู้รู้ อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี ครู อาจารย์ดี มีข้อมูล มีสื่อที่ดี  (๒) สัทธัมมัสสวนะ 
หมายถึง เอาใจใส่ศึกษาโดยมีหลักสูตร การเรียนการสอนที่ดี  (๓ )  โยนิ โสมนสิการ  หมายถึ ง  มี
กระบวนการคิดวิเคราะห์พิจารณาหาเหตุผลที่ดีและถูกวิธี  (๔) ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ  หมายถึง 
ความสามารถที่จะน าความรู้ไปใช้ในชีวิตได้ และด าเนินชีวิตได้ถูกต้องตามธรรม ๒) องค์ประกอบ
ปัจจัย และพุทธบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ
จากการวิจัยพบว่า ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธองค์ประกอบ 
ประกอบด้วย ปัจจัยด้านกายภาพ ปัจจัยด้านกิจกรรมพ้ืนฐานวิถีชีวิต ปัจจัยด้านการเรียนการสอน 
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ปัจจัยด้านบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ  ๓) แนวทางการบริหารจัดการ
โรงเรียนวิถีพุทธ (๑) ด้านกายภาพ การสรรหางบประมาณเป็นเรื่องส าคัญที่ควรมีกระบวนการ
วางแผนที่ดี เพ่ือที่จะสามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ (๒) ด้านกิจกรรมพ้ืนฐานวิถี
พุทธ ผู้บริหารโรงเรียนควรก าหนดแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา และ
โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย พร้อมทั้งต้องชี้แจง ท าความเข้าใจ และสร้างความ
ตระหนักให้บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนเห็นคุณค่าและร่วมมือในการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน (๓) ด้านการเรียนการสอน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรของโรงเรียน เป็นแบบอย่างให้กับ
ผู้เรียน โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการการเรียนการสอน แต่เป็นการท าให้ดู อยู่ให้เห็น ผู้เรียนก็จะ
เรียนรู้และจดจ าได้ง่ายกว่าการสอนในชั้นเรียน แต่การเรียนการสอนเป็นเรื่องส าคัญที่ต้องให้ด าเนิน
ไปตามหลักสูตรที่ก าหนด (๔) ด้านบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ การแสดงใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส 
และมีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กันด้วยความจริงใจ จะเป็นการสร้างบรรยากาศและการปฏิสัมพันธ์ที่ดี 
รวมถึงการแสดงความเป็นกัลยาณมิตรต่อกัน ๕) ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ อาศัยความร่วมมือ
จากหลายๆ ฝ่าย มีมุมมอง ทัศนคติ วิสัยทัศน์ และเป้าหมายที่ชัดเจน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน การ
ชี้แจงให้ทุกฝ่ายได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจถึงแนวทางหรือกระบวนการในการบริหารงาน ก็จะท า
ให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างราบรื่น พร้อมส่งผลให้ประสบความส าเร็จได้  
 
ค าส าคัญ : พุทธบูรณาการ; การบริหารจัดการ; โรงเรียนวิถีพุทธ 
 

ABSTRACT 
 The research entitled ‘Buddhist Integration for Buddhist way School 
Administration’ had the following objectives 1. To study principles and theories of 
Buddhist way School administration, 2. To study the components, factors and 
Buddhism integration Buddhist way School administration and 3. To propose the 
guideline for the Buddhist way School administration. Research methodology was 
the qualitative method, collected data from document and related research works 
and also from 20 key informants, purposefully selected from experts in 
administration and in Buddhism with structured in-depth-interview form by face-to-
face interviewing. Data were analyzed by descriptive interpretation. 
 Findings were as follows:  1) Principles and theories of Buddhist way 
School administration: Schools managed all areas to support learners to develop 
according to Buddhism integration, supporting learners for life development in the 
areas of eating, living, seeing and listening for wisdom development.The 
environment management supported wisdom development in line with 
Pannavuttidhamma 4 as: (1) Suppurisusanseva, association with good persons, 
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learned persons, good environment, teachers, lecturers and having good data and 
media, (2) Saddhammassavana, being energetic in learning principles with good 
learning and teaching curriculum, (3) Yonisomanasikara, the process of analytical 
thinking, examining the causes and effects in the right methods and (4) 
Dhammanudhammapatipatti, being able to utilize knowledge in daily life and live 
the life righteously. 2) Components, factors and Buddhism integration for Buddhist 
way school administration: The most important factors for Buddhist way School 
administration were physical, life-based activity, learning-teaching, reactive 
atmosphere and managerial factors. 3) The guideline for Buddhist way school 
Administration: (1) physical aspect, budgeting was very important, there should be 
well planning that was applicable to the operation, (2) Buddhist way basic activity, 
school administrators should set a plan for school development as set in the 
curriculum, get participation from all parties concerned, orientation of personnel to 
have clear understanding and appreciation of participation in learner development 
activities, (3) learning-teaching aspects: administrators, teachers, personnel should 
act as good examples for students by doing, not by teaching and learning activities, 
by setting good examples so that students would remember and imitate the good 
examples easier that teaching in the classrooms. But teaching is the important 
factor, must be performed as set in the curriculum and (4) reactive atmosphere 
aspect: smiling face, helping hand, charity with sincerity and being good friends 
were the best reactive atmosphere, (5) administrative factors: cooperation from all 
parties concerned with different ideas, attitudes, visions, clear target and unity, 
orientation of personnel to understand data and direction and the process of 
administration would help operational administration move smoothly and 
successfully. 
Keywords: Buddhist integration; Management; Buddhist school 
 
๑. บทน า 
 โรงเรียนวิถีพุทธเกิดขึ้นในปลายปี ๒๕๔๕ เป็น ๑ ใน ๕ ของโครงการโรงเรียนรูปแบบ
ใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ (โครงการโรงเรียนรูปแบบใหม่ ๕ รูปแบบ ได้แก่ โรงเรียนในก ากับของ
รัฐ โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนสองภาษา โรงเรียนใช้ ICT เพ่ือการเรียนรู้ และโครงการน าร่องสรรหา 
พัฒนา และส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านต่างๆ) การศึกษาแนวพุทธอยู่คู่กับสังคมไทยตลอดมา 
เมื่อริเริ่มโครงการโรงเรียนวิถีพุทธได้ศึกษาแนวทางของ 3 โรงเรียนที่ได้ใช้แนวพุทธเป็นหลักในการ
จัดการศึกษา ประกอบด้วย โรงเรียนทอสี โรงเรียนรุ่งอรุณ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย (ปัจจุบันเปลี่ยน
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ชื่อเป็นโรงเรียนสยามสามไตร) และได้เชิญบุคลากรทั้งสามโรงเรียนมาร่วมเป็นคณะท างาน มีพระ
ธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) เป็นประธาน รวมเรียกชื่อโรงเรียนจัดการศึกษาแนวพุทธว่า “โรงเรียนวิถี
พุทธ” นับแต่นั้นมา คณะท างานนี้มีการประชุมหลายครั้งต่อเนื่อง เพ่ือเรียนรู้ร่วมกันและสร้างความ
เข้าใจในการด าเนินงาน ต่อมามีการเปิดรับโรงเรียนวิถีพุทธรุ่นแรกของโครงการด้วยการประกาศรับ
สมัคร และมีโรงเรียนเข้าร่วม จ านวน ๘๙ โรงเรียน จนกระทั่งปี ๒๕๕๘ มีโรงเรียนวิถีพุทธที่
ลงทะเบียน รวม ๒๑,๕๗๔ โรงเรียน อย่างไรก็ดีจากผลการด าเนินงานในช่วงที่ผ่านมาของโรงเรียน
วิถีพุทธแม้จะได้ผลที่น่า พอใจในระดับหนึ่งโรงเรียนก็ยังเห็นว่ายังจะต้องพัฒนาด้านนี้ให้มากยิ่งขึ้น
ประกอบกับสภาพสังคม และชุมชนในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วมาก ปัญหาด้านสังคมเกิดขึ้น
มากมากมาย นักเรียน ซึ่งเป็นเยาวชนของชาติในอนาคตที่ส าคัญ ไม่สามารถปรับตัวได้ทันการ
เปลี่ยนแปลงจึงเกิดปัญหาขึ้น รวมทั้งครู ผู้ปกครองจะต้องมีแนวทางและวิธีการอย่างหลากหลายที่
จะช่วยกันส่งเสริมและ ด าเนินการพัฒนานักเรียนในด้านความมีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพุทธ
ธรรมไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา นักเรียนมีวัตรปฏิบัติในการกิน อยู่ ดู และฟังเป็น ครู 
บุคลากร ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชนจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นบุคคลที่ต้อง “สอนให้รู้ ท าให้
ดู อยู่ให้เห็น” รวมทั้งโรงเรียน จะต้องมีระบบการบริหารจัดการตามแนวทางวิถีพุทธที่ถูกต้องและ
เกิดประสิทธิภาพ ซ่ึงโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในปี 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้ว จ านวน ๓๓๐ โรงเรียนด้วยกัน จนกระทั่งปี ๒๕๕๘ 
จ านวนโรงเรียนวิถีพุทธมีเพิ่มขึ้นเป็น จ านวน ๓๔๓ โรงเรียน และได้ด าเนินการตามแนวทางที่ส านัก
การศึกษาได้จัดอบรมและได้น าแนวทางการด าเนินงานมาประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทของ
โรงเรียน เน้นการเข้ามามีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมีกระบวนการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ ๘ ขั้นตอน คือ สร้างความตระหนักและความเข้าใจ ประเมินตนเองตามสภาพจริง 
ของครูและผู้บริหาร วิเคราะห์ข้อมูลและประชุมตัดสินใจพัฒนาร่วมกันลงมือปฏิบัติ/ด าเนินโครงการ
หรือกิจกรรม ประเมินตนเองระหว่างการด าเนินงาน ลงมือปฏิบัติ/ปรับปรุงแก้ไข รวบรวมข้อมูลและ
สรุปผล รายงานผลและน าไปเป็นข้อมูลพัฒนา เมื่อได้ด าเนินการมาระยะหนึ่งแล้ว จึงจ าเป็นต้อง
ทราบผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่างๆ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการ
ด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาพุทธ
บูรณาการเพ่ือการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ ในเขตพ้ืนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันจะช่วย
สนับสนุนให้การด าเนินงานในโรงเรียนวิถีพุทธบรรลุผลส าเร็จยิ่งขึ้น  ก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ ในเด็กและเยาวชน ซึ่งจะส่งผลต่อการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญาความรู้ คุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๒.๑ เพ่ือศึกษาหลักการและทฤษฎีการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ 
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 ๒.๒ เพ่ือศึกษาองค์ประกอบ ปัจจัย และพุทธบูรณาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ 
 ๒.๓ เพ่ือเสนอแนวทางการการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ 
 
 
 

๓. วิธีด าเนินการวิจัย 
 รูปแบบการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quantitative Research) ผู้วิจัยได้การวิจัย
เอกสารและสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือพิจารณาถึงประเด็นของการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ 
 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครู ผู้ปกครอง จ านวน ๒๐ ท่าน โดยท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง ในโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งผู้วิจัยจะท าการสุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purpose Sampling)๑ 
 
 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงคุณภาพมีข้ันตอนดังนี้ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยจะได้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลตามขั้นตอน

ดังต่อไปนี้  ๑) จัดเตรียมเครื่องมือตามจ านวนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-
depth Interview) ๒) ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ จ านวนอย่างน้อย ๕ ท่าน เช่น ด้านการจัดการเชิง
พุทธ ด้านการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ เป็นต้น ในการตรวจเครื่องมือการวิจัยว่ามีความเที่ยงตรงและ
สามารถใช้ในการเก็บข้อมูลได้หรือไม่ ๓) ติดต่อขอหนังสือจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขออนุญาตและขอความร่วมมือถึงผู้บริหาร หรือ หัวหน้าหน่วยงาน
กลุ่มเป้าหมาย และเวียนหนังสือขออนุเคราะห์ ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะเข้าเก็บข้อมูล 
๔) น าส่งหนังสือขออนุญาตและขอความร่วมมือถึงผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายโดยก าหนดวันที่จะไปแจกแบบสอบถามด้วยตนเอง ๕) ตรวจสอบความสมบูรณ์
ครบถ้วนของแบบสอบถามแล้วน าไปวิเคราะห์ข้อมูล   
 

 การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative 
Analysis) การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการ โดยวิเคราะห์ข้อมูลจ าแนก
ตามกลุ่มข้อมูล Content Analysis) ทางการวิจัยที่ท าการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการ
สัมภาษณ์โดยการน าเสนอเป็นความเรียง การน าเสนอข้อมูล โดยแบบตาราง โครงสร้าง แผนภาพ 
การบรรยาย และภาพประกอบเอกสาร 

 

                                                 
๑ ผู้วิจัยจะท าการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purpose Sampling) จากผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรมนุษย์

ทางพระพุทธศาสนา นักวิชาการ และผู้บริหารองค์กรเท่าน้ัน 
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๔. ผลการวิจัย  
 ๔.๑ หลักการและทฤษฎีการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ ส าหรับแนวคิดเบื้องต้น

ของการจัดสภาพในสถานศึกษาที่ เหมาะสมในด้านต่าง ๆ มีลักษณะดังต่อไปนี้  ด้าน
กายภาพ สถานศึกษาจะจัดอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม ห้องเรียน และแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมการ
พัฒนาศีล สมาธิ และปัญญา เช่นมีศาลาพระพุทธรูปเด่นเหมาะสมที่จะชวนให้ระลึกถึงพระรัตนตรัย
อยู่เสมอ มีมุมหรือห้องให้ศึกษาพุทธธรรม บริหารจิต เจริญภาวนาเหมาะสม หรือมากพอที่จะบริการ
ผู้เรียน หรือการตกแต่งบริเวณให้เป็นธรรมชาติหรือใกล้ชิดธรรมชาติ ชวนมีใจสงบ และส่งเสริม
ปัญญา  เช่น ร่มรื่น  มีป้ายนิเทศ ป้ายคุณธรรม ดูแลเสียงต่าง ๆ มิให้อึกทึก ถ้าเปิดเพลงกระจาย
เสียงก็พิถีพิถันเลือกเพลงที่ส่งเสริมสมาธิ ประเทืองปัญญา เป็นต้น  ด้านกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต 
สถานศึกษาจัดกิจกรรมวิถีชีวิต ประจ าวัน ประจ าสัปดาห์ หรือในโอกาสต่าง ๆ เป็นภาพรวมทั้ง
สถานศึกษา ที่เป็นการปฏิบัติบูรณาการทั้ง ศีล สมาธิ และปัญญา โดยเน้นการมีวิถีชีวิตหรือ
วัฒนธรรมของ การกิน อยู่ ดู ฟัง ด้วยสติสัมปชัญญะ เพ่ือเป็นไปตามคุณค่าแท้ของการด าเนินชีวิต  
ด้านการเรียนการสอน  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรสถานศึกษา หรือจัดการเรียนการสอนที่
บูรณาการพุทธธรรม เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ผ่านกิจกรรรมการเรียนการสอนอย่างชัดเจน เพ่ือเป็นการ
พัฒนาผู้เรียนด้วยหลักพุทธธรรมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ ทั้งนี้กระบวนการจัดการเรียนรู้ควรมี
ลักษณะ “สอนให้รู้ ท าให้ดู อยู่ให้เห็น” โดยนักเรียนมี กระบวนการเรียนรู้การพัฒนาทั้งด้านกาย
(กายภาวนา) ด้านความประพฤติ(สีลภาวนา) ด้านจิตใจ(จิตตภาวนา) และด้านปัญญา(ปัญญา
ภาวนา) โดยมุ่งให้นักเรียนมีคุณลักษณะ “กิน อยู่ ดู ฟัง เป็น” เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาตน
และสังคมโดยไม่เบียดเบียนผู้ใด และเกื้อกูลในการพัฒนาวัฒนธรรมแสวงปัญญา และวัฒนธรรม
เมตตา เช่น “การกิน อยู่เป็น” เพ่ือยังประโยชน์ในด ารงชีวิตที่อยู่ได้เหมาะสมเป็นไปตามคุณค่าแท้ 
หรือ “การดู ฟังเป็น” เพ่ือเน้นประโยชน์ในการเรียนรู้เพ่ิมพูนปัญญา ด้านบรรยากาศและ
ปฏิสัมพันธ์ สถานศึกษาส่งเสริมบรรยากาศของการใฝ่เรียนรู้ และพัฒนาไตรสิกขา หรือส่งเสริมการ
มีวัฒนธรรมแสวงปัญญา และมีปฏิสัมพันธ์ที่เป็นกัลยาณมิตรต่อกัน มีบรรยากาศของการเคารพอ่อน
น้อม ย้ิมแย้มแจ่มใส การมีความเมตตา กรุณาต่อกัน ทั้งครูต่อนักเรียน นักเรียนต่อครู นักเรียนต่อ
นักเรียน และครูต่อครูด้วยกัน และสถานศึกษาส่งเสริมให้บุคลากรและนักเรียนปฏิบัติตนเป็น
ตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อ่ืน เช่น การลด ละ เลิกอบายมุข การเสียสละ เป็นต้น  ด้านการบริหารจัดการ 
สถานศึกษาโดยบุคลากรในสถานศึกษา ร่วมกับผู้ปกครอง และชุมชน สร้างความตระหนักและ
ศรัทธา รวมทั้งเสริมสร้างปัญญาเข้าใจในหลักการและวิธีด าเนินการโรงเรียนวิถีพุทธร่วมกัน  ทั้งนี้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งครูและผู้บริหารเพียรพยายามสนับสนุนโดยลักษณะต่าง ๆ   
และการปฏิบัติตนเอง ที่จะสนับสนุนและเป็นตัวอย่างในการพัฒนาผู้ เรียนตามวิถีชาวพุทธ  
สถานศึกษาวิเคราะห์จัดจุดเน้นหรือรูปแบบรายละเอียดโรงเรียนวิถีพุทธ  ตามความเหมาะสมกับ
บริบทของสถานศึกษา ซึ่งแต่ละสถานศึกษาจะมีจุดเน้นและรายละเอียด รูปแบบที่แตกต่างกันได้ 
เช่น บางสถานศึกษาจะมีจุดเน้น ประยุกต์ไตรสิกขาในระดับชั้นเรียน (การจัดกระบวนการเรียนรู้
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รายวิชา) บางสถานศึกษาเน้นประยุกต์ในระดับกิจกรรมวิถีชีวิตประจ าวันภาพรวม บางสถานศึกษา
อาจท าทั้งระบบทุกส่วนของการจัดการศึกษา ก็เป็นไปได ้
 ๔.๒ องค์ประกอบปัจจัย และพุทธบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ 
การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธจากการวิจัยพบว่า  ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการบริหารจัดการ
โรงเรียนวิถีพุทธองค์ประกอบ ประกอบด้วย ปัจจัยด้านกายภาพ ปัจจัยด้านกิจกรรมพ้ืนฐานวิถีชีวิต 
ปัจจัยด้านการเรียนการสอน ปัจจัยด้านบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ 
ดังนี้ ๑) ปัจจัยด้านกายภาพ โรงเรียนวิถีพุทธ ส่งผลต่อการจัดระบบโรงเรียนปกติท่ัวไป ให้เป็นระบบ
โรงเรียนที่น าหลักธรรมพระพุทธศาสนามาใช้ หรือประยุกต์ใช้ในการบริหาร และการพัฒนาผู้เรียน
โดยรวมของสถานศึกษา เน้นกรอบการพัฒนาตามหลักไตรสิกขาอย่างบูรณาการ ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้
พัฒนาการกิน อยู่ ดู ฟัง ให้เป็น โดยผ่านกระบวนการทางวัฒนธรรมแสวงปัญญา และมีวัฒนธรรม
เมตตา เป็นฐานการด าเนินชีวิต ๒) ปัจจัยด้านกิจกรรมพ้ืนฐานวิถีชีวิต ในระบบการศึกษาจัด
การศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธ อาศัยพุทธธรรมหรือพุทธศาสตร์เป็นองค์ความรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้ศึกษาเข้าใจ
ธรรมชาติ ของโลกและชีวิตที่แท้จริง มาจัดกิจกรรมพ้ืนฐานและฝึกให้ผู้ศึกษาสามารถด าเนินชีวิต
ตามวิถีพุทธได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ๓) ปัจจัยด้านการเรียนการสอน อาศัยหลักพุทธธรรมหรือองค์
ความรู้ที่เป็นค าสอนในพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษานั้น 
โดยการเรียนการสอน มีจุดเน้นที่ส าคัญ คือ การน าหลักธรรมมาใช้ในระบบการพัฒนาผู้เรียน
โดยรวมของสถานศึกษา ซึ่งอาจเป็นการเรียนการสอนในภาพรวมของหลักสูตรสถานศึกษา หรือ 
การจัดเป็นระบบวิถีชีวิตในสถานศึกษาของผู้เรียนส่วนใหญ่ ๔) ปัจจัยด้านบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ 
เน้นการจัดสภาพทุกๆ ด้าน เพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนาตามหลักพุทธรรมอย่างบูรณาการ ท าให้เกิดความ
เจริญงอกงาม ตามลักษณะแห่งปัญญาวุฒิธรรม ๔ ประการคือ สับปุริสสังเสวะ สัทธัมมัสสวนะ  
โยนิโสมนสิการ  ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ การจัดสภาพโรงเรียนวิถีพุทธ ๕) ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ 
การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน สร้าง
ความตระหนักและศรัทธา และความเข้าใจในหลักการและวิธีด าเนินการ โรงเรียนวิถีพุทธร่วมกัน 
ทั้งนี้ผู้บริหารและครู ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพียรพยายามสนับสนุนและเป็นตัวอย่างที่ดี  
 ๔.๓ เสนอแนวทางการการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ แนวทางการบริหารจัดการ
โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนแห่งความหวังของสังคมไทยยึดแนวทางการจัดการศึกษาจากพ้ืนฐานของ
สภาพชุมชนเกิดความร่วมมือของ ๓ สถาบันในสังคม คือ บ้าน วัด โรงเรียน จนหลายคนคุ้นเคยกับ
ค าว่า “บวร” ต้นแบบของสังคมแบ่งปันที่ก าหนดรูปแบบโรงเรียนให้เต็มศักยภาพเป็นคนดี  คนเก่ง
ของสังคม และสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข สนับสนุนให้ผู้เรียน พัฒนาตามหลักพุทธธรรม
อย่างบูรณาการที่ส่งเสริมให้เกิดความเจริญงอกงามตามลักษณะแห่งปัญญาวุฒิธรรม ๔ ประการ คือ 
๑. สัปปุริสสังเสวะ หมายถึงการอยู่ใกล้คนดี ใกล้ผู้รู้ อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี ครู อาจารย์ดี มีข้อมูล มี
สื่อที่ดี ๒. สัทธัมมัสสวนะ หมายถึง เอาใจใส่ศึกษาโดยมีหลักสูตร การเรียนการสอนที่ดี ๓. โยนิโส
มนสิการ หมายถึง มีกระบวนการคิดวิเคราะห์พิจารณาหาเหตุผลที่ดีและถูกวิธ ๔.ธัมมานุธัมมปฏิ
ปัตติ  หมายถึง ความสามารถที่จะน าความรู้ไปใช้ในชีวิตได้ และด าเนินชีวิตได้ถูกต้องตามธรรม 
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๕. อภิปรายผล  
 ในการอภิปรายผลผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยและอภิปราย
ข้อค้นพบใหม่จากการท าวิจัยดังนี้ 

 ๕.๑ หลักการและทฤษฎีการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ สถานศึกษาจัดสภาพใน
ทุก ๆ ด้าน เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาตามหลักพุทธธรรมอย่างบูรณาการ และส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาชีวิตให้สามารถกิน อยู่ ดู ฟังเป็นมีวัฒนธรรมแสวงปัญญา ทั้งนี้การจัดสภาพจะส่งเสริมให้เกิด
ลักษณะของปัญญาวุฒิธรรม ๔ ประการ คือ ๑) สัปปุริสสังเสวะ หมายถึงการอยู่ใกล้คนดี ใกล้ผู้รู้ อยู่
ในสิ่งแวดล้อมที่ดี ครู อาจารย์ดี มีข้อมูล มีสื่อที่ดี ๒) สัทธัมมัสสวนะ หมายถึง เอาใจใส่ศึกษาโดยมี
หลักสูตร การเรียนการสอนที่ดี ๓) โยนิโสมนสิการ หมายถึง มีกระบวนการคิดวิเคราะห์พิจารณาหา
เหตุผลที่ดีและถูกวิธี ๔) ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ  หมายถึง ความสามารถที่จะน าความรู้ไปใช้ในชีวิตได้ 
และด าเนินชีวิตได้ถูกต้องตามธรรม ปัญญาวุฒิธรรม ๔ ประการนี้จะส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตาม
หลักไตรสิกขาได้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับ พระมหาพงษ์นรินทร์ ตว โส กล่าวไว้ว่า โรงเรียนวิถี
พุทธเป็นโรงเรียนที่บุคลากรทุกฝ่ายเป็นกัลยาณมิตร ช่วยกันด าเนินการจัดการศึกษาให้มีหนทางการ
ด าเนินชีวิต วิถีชีวิต วิถีการเรียนรู้ วิถีวัฒนธรรมต่างๆ ที่น าไปสู่ “ปัญญา”๒  
 ๕.๒ องค์ประกอบปัจจัย และพุทธบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ 
 การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธจากการวิจัยพบว่า ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการบริหาร
จัดการโรงเรียนวิถีพุทธองค์ประกอบ ประกอบด้วย ปัจจัยด้านกายภาพ ปัจจัยด้านกิจกรรมพ้ืนฐาน
วิถีชีวิต ปัจจัยด้านการเรียนการสอน ปัจจัยด้านบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ ปัจจัยด้านการบริหาร
จัดการ สอดคล้องกับ เสือ สัชชานนท์ และคณะ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษารูปแบบการพัฒนา
จริยธรรมแนวพุทธในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตจังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์” ผลการวิจัย
พบว่า รูปแบบการพัฒนาจริยธรรมตามหลักไตรสิกขา มีรูปแบบการพัฒนาที่ชัดเจนทั้งในด้าน
ลักษณะทางกายภาพ พฤติกรรม การพัฒนาจิตใจ และปัญญา คือ รูปแบบของการพัฒนาจริยธรรม
ในขั้นศีล พบว่า เป็นการพัฒนาพฤติกรรมทางกายและวาจา โดยใช้เครื่องมือในการฝึก คือ วินัย 
กฎหมาย กฎ กติกา ระเบียบ การพัฒนาจริยธรรมในขั้นศีลเป็นการสร้างฐานชีวิตให้แข็งแกร่ง คนมี
ศีลเป็นคนไม่มีโทษ เพราะประพฤติสุจริตทางกาย การฝึกการสื่อสารที่ดี การประกอบอาชีพที่ส่งผล
ให้การด ารงชีวิตมีความสุข รูปแบบของการพัฒนาจริยธรรมในขั้นสมาธิ พบว่า สมาธิเป็นเครื่องมือ
ในการท าจิตใจให้หนักแน่น เป็นการรวมกระแสจิตเป็นหนึ่งเดียว ท าให้ใจแน่วแน่ในสิ่งเดียว มี
คุณภาพและสมรรถภาพทางจิต ท าให้จิตใจเข้มแข็งมั่นคง สามารถควบคุมตนเองได้ดี ท าให้จิต
นุ่มนวลควรแก่การงาน และจิตมีพลังมีคุณสมบัติความพร้อมในการปฏิบัติงาน รูปแบบของพัฒนา
จริยธรรมในขั้นปัญญา เป็นการพัฒนาฝึกฝนศึกษาให้เข้าใจ มีความรู้ เกิดความเข้าใจในสรรพสิ่งตาม

                                                 
๒ พระมหาพงษ์นรินทร์  ตว โส, “เด็กพันธุ์ใหม่ ละอายท าดี วิกฤติการศึกษาไทย ในยุคดิจิทัล”, 

เนชั่นสุดสัปดาห,์ ๑๒ (๕๙๑), (ตุลาคม ๒๕๔๖) : ๑๓ – ๑๙.  
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ความเป็นจริง เข้าใจตามความเกิดขึ้นของสิ่งนั้น พิจารณาสภาพปัญหาตามเหตุ ตามปัจจัยที่ส่งผล
ต่อกัน ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้น ใช้หลักความจริงแก้ปัญหาตามที่เกิดขึ้นจริง มีจิตใจเป็นอิสระจาก
สิ่งทีสัมพันธ์กับชีวิต ด ารงตนอยู่อย่างรู้ เท่าทัน ใช้ปัญญาเป็นเครื่องมือในการด าเนินชีวิต เข้าใจ
จุดมุ่งหมายของชีวิต รู้จักวิธีที่จะน าชีวิตไปในทางที่ดี รู้จักสร้างระเบียบวินัยให้กับชีวิตและอยู่อย่าง
ปลอดภัยไร้เวร๓ และสอดคล้องกับ มณกาญจน์ ทองใย ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการ
บริหารโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหาร
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านโครงสร้างการบริหารงาน ได้แก่ การ
ก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารอย่างชัดเจน สามารถปรับโครงสร้างขององค์กรให้
สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารและคณะกรรมการ
สถานศึกษา คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง พระสงฆ์ องค์การทางราชการและองค์กรในชุมชน ร่วมกัน
รับผิดชอบในการดูแลเยาวชนให้ประพฤติตนเป็นคนดี ด้านกระบวนการด าเนินงาน มีการสรุปและ
รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการอย่างสม่ าเสมอ ด้านผลส าเร็จที่คาดว่าจะได้รับ โดยการสร้าง
เยาวชนให้มีขันติ มีความอดทน อดกลั้น มีวิริยะอุตสาหะ รู้จักการให้และท ากิจกรรมต่างๆ เป็นหมู่
คณะได้๔ 
 ๕.๓ เสนอแนวทางการการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ แนวทางการบริหารจัดการ
โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนแห่งความหวังของสังคมไทยยึดแนวทางการจัดการศึกษาจากพ้ืนฐานของ
สภาพชุมชนเกิดความร่วมมือของ ๓ สถาบันในสังคม คือ บ้าน วัด โรงเรียน จนหลายคนคุ้นเคยกับ
ค าว่า “บวร” ต้นแบบของสังคมแบ่งปันที่ก าหนดรูปแบบโรงเรียนให้เต็มศักยภาพเป็นคนดี คนเก่ง
ของสังคม และสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ เมตตา ภิรมย์ภักดิ์ 
ได้กล่าวถึง โรงเรียนวิถีพุทธว่า การจัดการศึกษาในรูปแบบโรงเรียนวิถีพุทธนั้นมิใช่เป็นเพียงการจัด
กิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนจัดกันอยู่โดยทั่วไปจนกว่าจะเรียกได้ว่าเป็นวัฒนธรรมโรงเรียน เช่น การจัด
กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา การนิมนต์พระสงฆ์มาแสดงพระธรรมเทศนาหรือมาสอนวิชา
พระพุทธศาสนา การมีห้องจริยธรรมมีพระพุทธรูปประจ าโรงเรียน การฝึกให้นักเรียนนั่งสมาธิ การ
จัดให้นักเรียนสอบธรรมศึกษา การจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมเท่านั้นเพราะโรงเรียนวิถีพุทธ ต้องท า
มากกว่านั้น คือ นอกจากจัดกิจกรรมในลักษณะที่เป็นวัฒนธรรมโรงเรียนดังกล่าวแล้วโรงเรียนวิถี
พุทธยังได้น า หลักธรรมในพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานของโรงเรียนทั้งระบบ
ด้วย คือ ทั้งด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้การจัดสภาพแวดล้อม ทั้งทางกายภาพและ

                                                 
๓เสือ  สัชชานนท์ และคณะ, “การศึกษารูปแบบการพัฒนาจริยธรรมแนวพุทธในโรงเรียนมัธยมศึกษา

ตอนปลายในเขตจังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์”, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗),
หน้า ๑๒๕.   

๔มณีกาญจน์  ทองใย, “การพัฒนารูปแบบการบริหารโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน”, วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๙),
หน้า ๘๙.  
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สังคม การจัดกิจกรรมต่างๆ รวมตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับบ้าน วัด และ
ชุมชน๕ 
  
๖. ข้อเสนอแนะ 
 ๖.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
 ๑. ผู้บริหารรวมทั้งครูผู้สอนควรจริงจังและเข้มงวดต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียนให้มากขึ้น การมีจิตสาธารณะ การเรียนการสอนควรให้ความส าคัญกับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและพฤติกรรมนักเรียนควบคู่กันไป โดยเน้นผู้เรียนเป็นหลักส าคัญ 
 ๒. ผู้บริหารควรมีเหตุผล มีความเฉลียวฉลาดรอบรู้อย่างมีองค์รวม มีความพอเพียงใน
การด าเนินชีวิต ไม่ประมาท กล้าเปลี่ยนแปลงเพ่ือความเจริญก้าวหน้า 
  ๓. ผู้บริหารควรเพ่ิมมาตรการส่งเสริมการเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธและแนวทางการ
ปฏิบัติงานด้านหลักการเป็นอยู่อย่างพอเพียงทั้งการจัดการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขาอย่างจริงจัง 
 ๔. ผู้บริหารควรเพ่ิมมาตรการส่งเสริมการเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธและแนวทางการ
ปฏิบัติงานด้านหลักการเป็นอยู่อย่างพอเพียงทั้งการจัดการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขาอย่างจริงจัง 
 
 ๖.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 ๑. ควรน าหลักวิถีพุทธมาเป็นแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านความรู้และ
ความประพฤติพร้อมบูรณาการหลักสูตรการเรียนการสอนให้เข้ากับหลักพุทธธรรม 
 ๒. ควรปรับปรุงกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธให้สอดคล้องกับวิถีประจ าวันของบุคลากร
ภายในโรงเรียนให้มากและเข้มแข็งที่สุด 
 ๓. จัดให้ครูทุกกลุ่มสาระเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับพุทธศาสนามีความรู้ ความเข้าใจมี
ความประพฤติเป็นแบบอย่างของพุทธศาสนิกชนที่ดี 
 ๔. กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธควรกระท าอย่างต่อเนื่อง มีการนิเทศติดตามและ 
ประเมินผลเป็นระยะๆ 
 ๕. มีการประสานชุมชนและภาคีเครือข่ายให้มีบทบาทต่อโรงเรียนมากขึ้น 
 ๖. จัดท าแผนบริหารที่ชัดเจนสามารถน ามาปฏิบัติได้ตามแนววิถีพุทธ 
  ๖.๓ ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

๑. ศึกษาบทบาทการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ ทุกโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนวิถี
พุทธ 

๒. ศึกษาเปรียบเทียบบทบาทการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ 

                                                 
๕เมตตา ภิรมย์ภักดิ,์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียน 

วิถีพุทธ, (กรุงเทพมหานคร: อุษาการพิมพ,์ ๒๕๔๗), หน้า ๖๖. 
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๓. ศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่มีผลต่อการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธร่วมกับตัวแปร 
งานวิจัยนี้ เช่น ความรู้ ความเข้าใจ แรงจูงใจในการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 
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มณกาญจน์ ทองใย. “การพัฒนารูปแบบการบริหารโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้น
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ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี 

The Relationship Between Personnel’s Satisfaction and 
Relation to the Organization, 

Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Ubon 
Ratchathani  Campus 

 
พระมหาจิตนเรศ  วุฑฺฒิธมฺโม 

 
บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจกับความ
ผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี 
เป็นการศึกษาวิจัยแบบผสมผสาน (Mix Methodology Research) โดยใช้วิธีเก็บรวบรวม
ข้อมูล ๒ รูปแบบคือ รูปแบบวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยถือเอา
ประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๖๑ รูป/คน โดยหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ
ตามวิธีการของครอนบาค ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปวิเคราะห์หา 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  เพ่ือ
วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย และรูปแบบวิจัยเชิงคุณภาพเป็นแบบ
แนวสัมภาษณ์ ค าถามปลายเปิด (Open-Ended Questions) จากการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก
ผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอนและเจ้าหน้าที่ จ านวน ๒๕ รูป/คน  
 ผลการวิจัย พบว่า 
 ๑. ความพึงพอใจในการท างานของบุคลากร โดยรวมทุกด้าน มีความพึงพอใจ อยู่ใน
ระดับ ปานกลาง เป็นรายด้าน  
 ๒. ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร โดยรวมทุกด้าน มีความผูกพันต่อองค์กร อยู่
ในระดับมาก เป็นรายด้าน ดังนี้ คือ ๑) ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา มีความผูกพันอยู่ใน
ระดับมาก ๒) ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน มีความผูกพันอยู่ในระดับมาก ๓) ความสัมพันธ์
ต่อสถาบัน มีความผูกพันอยู่ในระดับมาก 
 ๓. ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี โดยรวมทุกด้าน พบว่า ความ

                                                 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี 
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พึงพอใจในการท างานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕  
ค าส าคัญ: ความสัมพันธ์, ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร 
 

ABSTRACT 
 The objectives of the present research were mainly to study the 
relationship of personnel's satisfaction and relation to the organization in 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Ubonratchatani campus. Mix 
methodology research and the two forms of data collections, qualitative 
research and quantitative research, have been spelt out for the study.The 
questionnaires used in this research have been designed by the researcher and 
undertaken for the qualitative research by means of selecting the 62 target 
samples from the said university. Cronbach's model has been carried out for 
validity and reliability of research measurement. Percentage, average and 
standard deviation have been used for data analysis. Pearson Correlation 
Coefficient has been brought out for analyzing the personnel's relations in the 
university. On the other hand, the open-ended questions and in-debt interviews 
have been conducted for the quantitative research by collecting the 25 target 
samples from the University.  
 Findings of the study 
 1. The personnel's satisfactions in working have totally composted of 
the "moderately level"  
 2. Personnel's relations toward the organization have totally comprised 
of the "very level" as demonstrated by the following details; 1) The relation to 
the chief has occupied: very level 2) The relation to the colleague has 
occupied: very level 3) The relation to the institute has occupied: very level 
 3. It was found that the satisfaction and relationship toward the 
organization of the staffs in Mahachulalongkornrajavidyalaya university, 
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Ubonratchatani campus have totally satisfied in working and have consisted of 
the relationship of personnel's satisfaction and relation with the statistical 
implication of 0.05 score. 
Keywords: Relationship, Relation to the Organization 
 
๑. บทน า 
 ในองค์การหรือหน่วยงานโดยเฉพาะมหาวิทยาลัย ทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่
ส าคัญที่สุดประการหนึ่งต่อการบรรลุสัมฤทธิผลในการบริหารองค์การ ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน
(Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การจัดการด้านบุคลากร (Staffing) การอ านวยการ
(Directing) หรือการควบคุม (Control) ล้วนต้องอาศัยบุคคลากรเป็นผู้ก าหนดเป้าหมาย 
วางแผนและด าเนินการในการใช้ทรัพยากรต่างๆ ขององค์การให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดและบรรลุ
ตามเป้าหมายที่องค์การตั้งไว้ ซึ่งภายใต้ความส าเร็จและความมีประสิทธิภาพขององค์การนั้นเกิด
จากคุณภาพของบุคลากรเป็นส าคัญ  
 สิ่งที่องค์การต้องตระหนักอยู่เสมอคือองค์การจะพัฒนาอย่างไรเพ่ือจูงใจและส่งเสริม
ให้บุคลากรในองค์การเกิดความผูกพัน ยอมรับเป้าหมาย ค่านิยมขององค์การ และพร้อมทุ่มเท
พลังความสามารถในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ ในขณะเดียวกันก็
พยายามรักษาไว้ซึ่งการเป็นสมาชิกภาพขององค์การ ความผูกพันต่อองค์การ จะก่อให้เกิดความ
เชื่อและเกิดพฤติกรรมที่แสดงออกในด้านดีต่อองค์การ บุคลากรที่มีความผูกพันต่อองค์การจะ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และปฏิบัติงานกับองค์การใน
ระยะเวลายาวนานเท่าที่องค์การต้องการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
อุบลราชธานี เป็นหน่วยงานที่ผู้วิจัยเลือกมาเพ่ือใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นสถาบันอุดมศึกษา
ในก ากับของรัฐบาล มีบทบาทในการให้การศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรและฆราวาสโดยทั่วไป ใน
ด้านพระไตรปิฎกและวิชาการชั้นสูงตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรถึงระดับปริญญาเอก ที่มุ่งผลิต
บัณฑิตให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนา 
ส่งเสริมการค้นคว้าวิจัย ให้การบริการวิชาการแก่สังคม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริม
พระพุทธศาสนาโดยมีภารกิจหลัก คือ (๑) ด้านการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพราะเชื่อว่าเป็นปัจจัย
ส าคัญที่ก่อให้เกิดความเจริญยั่งยืนนาน และหลีกเลี่ยงภาวะชะงักงันการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ  มหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องปรับตัวให้มีพลวัตและความหลากหลายมากขึ้น  
(๒) ด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในฐานะเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้น
ทางด้านพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องพัฒนาด้านการวิจัยพ้ืนฐาน เพ่ือสร้างองค์
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ความรู้ควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนการสอน เน้นการพัฒนาองค์ความรู้ในพระไตรปิฎกและ
พัฒนาการความรู้ทางพระพุทธศาสนา แล้วน าองค์ความรู้ที่ค้นพบมาสร้างฐานส าหรับการวิจัย
ประยุกต์ที่เป็นรูปธรรม ให้น าไปปฏิบัติได้อย่างกว้างขวาง (๓) ด้านบริการวิชาการแก่สังคม 
มหาวิทยาลัยมุ่งให้บริการวิชาการแก่สังคมในรูปแบบที่หลากหลายขึ้น ด้วยการเผยแผ่ความรู้
ทางพระพุทธศาสนาให้แก่ประชาชนมีจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรมในฐานะพลเมืองของ
สังคมไทย (๔) ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภารกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมจะ
กว้างขวางยิ่งข้ึนในอนาคต เพราะแนวโน้มการผสมผสานทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมใน
ประชาคมโลกในด้านเศรษฐกิจมีมากขึ้น  ท าให้การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของสังคมไทยเป็น
รากฐานของการพัฒนาอย่างมีดุลยภาพ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไม่ควรถูกจ ากัดอยู่แต่การ
อนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมไทย (๕) ด้านการส่งเสริมพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นทางด้านพระพุทธศาสนา  จึงได้ก าหนดให้มี
ภารกิจหลักที่แตกต่างไปจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วไป ประการหนึ่ งคือ การส่งเสริม
พระพุทธศาสนา เพ่ือให้สอดคล้องกับปณิธานการจัดตั้งมหาวิทยาลัย การพัฒนาทรัพยากร
บุคคลให้มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นพลเมืองดีของสังคมได้ต้องอาศัยพ้ืนฐานมาจากหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยจึงต้องปรับปรุงกิจกรรมต่างๆให้สามารถเอ้ือต่อภารกิจด้านการ
ส่งเสริม 
 ในภารกิจหลักที่กล่าวไว้ข้างต้น จะเห็นว่าประเด็นของการวิจัยได้ถูกก าหนดไว้ใน
ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยด้วย ซึ่งก็สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ.
๒๕๔๒๑ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๕๒ ให้กระทรวงส่งเสริมให้มีระบบ
กระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยการก ากับและประสานให้สถาบันที่ท าหน้าที่
ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ รวมทั้งบุคลากรทาง การศึกษาให้มีความพร้อมและมีความ
เข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่และการพัฒนาบุคลากรประจ าการอย่างต่อเนื่อง รัฐพึง
จัดสรรงบประมาณและจัดตั้งกองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่าง
เพียงพอและในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๐๒ก็ได้
กล่าวถึงเรื่องการพัฒนาบุคลากรและการสนับสนุนงานวิจัยไว้ว่า  หมวด ๑ การจัดตั้ง 
วัตถุประสงค์และอ านาจหน้าที่ มาตรา  ๖  เป็นสถานศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงค์ให้การ
                                                 

๑ ส านักนายกรัฐมนตรี, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒, (ฉบับที่ ๒) แก้ไข
เพิ่มเติม,(กรุงเทพมหานคร: ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, ส านักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๔๕), หน้า 
๕. 
 ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หน้า ๒. 
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ศึกษาวิจัย ส่งเสริม และให้บริการทางวิชาการพระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์
รวมทั้งการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม หมวด ๕ การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ข้อ ๓๔ 
เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
คณะกรรมการอาจก าหนดให้มีการพัฒนาบุคลากร ดังนี้ (๑) การไปศึกษาอบรม ดูงาน (๒) การ
ไปปฏิบัติงานวิจัย (๓) การไปปฏิบัติงานบริการวิชาการ (๔) การไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ 
(๕) การแลกเปลี่ยนอาจารย์หรือนักวิชาการ (๖) การอ่ืนใดที่จ าเป็นหรือเหมาะสมเพ่ือประโยชน์
ในการพัฒนาบุคลากร 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะท าการศึกษาวิจัยในเรื่อง
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี การทราบถึงความรู้สึกนึกคิด
ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย จึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะช่วยท าให้มหาวิทยาลัยรู้ข้อเด่นข้อด้อยของ
การพัฒนาบุคลากร ย่อมท าให้มหาวิทยาลัยสามารถวางแผนในการพัฒนาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
๒. วัตถุประสงค์  
 ๑. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี 
 ๒. เพ่ือศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  วิทยาเขตอุบลราชธานี 
 ๓. เพ่ือเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจกับความผูกพันต่อองค์กร
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี 
 
๓. วิธีด าเนินการวิจัย 
 เป็นการศึกษาวิจัยแบบผสมผสาน (Mix Methodology Research) โดยใช้วิธีเก็บ
รวบรวมข้อมูล ๒ รูปแบบคือ (๑) รูปแบบวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถาม ที่สร้างขึ้นเพ่ือให้
ได้ข้อสรุปในประเด็นที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) ๕ ระดับ  (๒) รูปแบบวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นแบบแนวสัมภาษณ์ ค าถาม
ปลายเปิด (Open-ended questions) ที่ไม่ชี้น า ประชากรและตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 
ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
อุบลราชธานี โดยถือเอาประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๖๑ คน/รูป 
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๔. ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจกับความผูกพันต่อองค์กรของ
บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี มีผลการศึกษา ดังนี้ 
 ตารางที่ ๑ ความพึงพอใจต่อองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัย ทั้ง ๖ ด้าน 

 
ความพึงพอใจของบุคลากร 

 
X  

 
S.D. 

 
แปลผล 

ด้านที่ ๑ ด้านลักษณะงานที่รับผิดชอบ  
ด้านที่ ๒ ด้านระบบการบริหารขององค์กร 
ด้านที่ ๓ ด้านความก้าวหน้าในการท างาน 
ด้านที่ ๔ ด้านความสัมพันธภาพระหว่างบุคลากร 
ด้านที่ ๕ ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ด้านที่ ๖ ด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน 

๒.๙๔ 
๓.๑๙ 
๓.๔๐ 
๓.๗๓ 
๓.๓๔ 
๓.๓๑ 

  .๓๖ 
 .๔๘ 
 .๔๕ 
  .๕๒ 
  .๔๑ 
  .๓๒ 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
มาก 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม ๓.๓๑ .๔๗ ปานกลาง 
 
 ความพึงพอใจในการท างานของบุคลากร โดยรวมทุกด้าน มีความพึงพอใจ อยู่ใน
ระดับ ปานกลาง  เป็นรายด้าน คือ ด้านความสัมพันธภาพระหว่างบุคลากร มีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านความก้าวหน้าในการท างาน ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน   
ด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน ด้านระบบการบริหารขององค์กรและด้านลักษณะงานที่
รับผิดชอบ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง 
 ตารางที่ ๒ แสดงความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัย ทั้ง ๓ ด้าน 

 
ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร 

 
X  

 
S.D. 

 
แปลผล 

ด้านที่ ๑  ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 
ด้านที่ ๒  ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 
ด้านที่ ๓  ความสัมพันธ์ต่อสถาบัน 

๓.๗๐ 
๓.๖๒ 
๓.๖๔ 

.๔๕ 

.๖๒ 

.๔๕ 

มาก 
มาก 
มาก 

รวม ๓.๖๔ .๕๒ มาก 
 
 ผลศึกษาพบว่า ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี มีความผูกพันต่อองค์กร โดยรวมทุกด้าน อยู่ในระดับมาก เรียง
จากมากไปหามาก คือ ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ความสัมพันธ์ต่อสถาบันและด้าน
ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ตามล าดับ 
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 ตารางที่ ๓ ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจกับความผูกพันต่อองค์กรของ
บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี  โดยรวม 
  

 
ความพึงพอใจในด้านต่างๆของบุคลากร 

ความผูกพันต่อองค์กรโดยรวม 
      r  Sig. (2-

tailed) 
ระดับความสัมพันธ์ 

ด้านที ่๑ ด้านลักษณะงานที่รับผิดชอบ  
ด้านที่ ๒ ด้านระบบการบริหารขององค์กร 
ด้านที่ ๓ ด้านความก้าวหน้าในการท างาน 
ด้านที่ ๔ ด้านความสัมพันธภาพระหว่าง
บุคลากร 
ด้านที่ ๕ ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ด้านที่ ๖ ด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน 

.๙๔๕** 

.๙๘๘** 

.๙๖๕** 

.๙๘๒** 

.๙๖๔** 

.๙๖๗** 

.๐๐๐ 

.๐๐๐ 

.๐๐๐ 

.๐๐๐ 

.๐๐๐ 

.๐๐๐ 

สูง 
สูง 
สูง 
สูง 
สูง 
สูง 

รวม .๙๘๕** .๐๐๐ สูง 
 

** ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน(Pearson 
correlation coefficient) พบว่าความพึงพอใจทุกด้าน มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อ
องค์กรโดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สัน (r) เท่ากับ .๙๘๕  แสดงว่าความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจกับความผูกพันต่อ
องค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี โดยรวม
ทุกด้าน มีความพึงพอใจในการท างานมีความ สัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕   
 
๕. อภิปรายผล 
 ๑. ระดับความพึงพอใจในการท างานของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ใน ๖ ด้าน ดังนี้ 
 จากการศึกษาครั้งนี้พบว่าระดับความพึงพอใจของงานของบุคลากร มหาวิทยาลัย        
มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี โดยรวมทั้ง ๖ ด้าน คือ ด้านลักษณะงานที่
รับผิดชอบ ด้านระบบการบริหารขององค์กร ด้านความก้าวหน้าในการท างาน ด้านความ
สัมพันธภาพระหว่างบุคลากร ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน และด้านเงินเดือนและ
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ค่าตอบแทนอยู่ในระดับปานกลาง  เหตุผลที่บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 
มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง อาจเป็นเพราะบุคลากรเป็นผู้ที่ต้องปฏิบัติงานโดยการ
มอบหมายงานของผู้บังคับบัญชาใช้ความรู้  ความสามารถเฉพาะด้านและพร้อมที่จะพัฒนา
ตัวเองให้มีความก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา แต่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
อุบลราชธานี ขาดความชัดเจนในการสั่งการและมอบหมายงาน อีกทั้งการขาดการเปิดโอกาสให้
บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการวางแผนการปฏิบัติงาน จึงส่งผลให้บุคลากรมหาวิทยาลัย มีความพึง
พอใจในงานด้านต่างๆในระดับปานกลาง เพราะบุคลากรยังมีความพึงพอใจในด้าน
ความก้าวหน้าในการท างานและด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน ความมั่นคงขององค์กรและการ
มีผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานที่ดี จะเห็นได้ว่าการที่บุคลากรเกิดความพึงพอใจในการ
ท างานมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสิ่งจูงใจที่มีอยู่ในองค์กร ถ้าหากองค์กรใดมีสิ่งที่เป็นสิ่งจูงใจมากก็
จะท าให้บุคลากรมีความพึงพอใจในการท างานมากบุคลากรมีความรู้สึกอยากท างาน ทุ่มเท
ความรู้ความสามารถเพ่ือพัฒนางานให้บรรลุผลส าเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับ ชัยรัตน์ ธงสิบสอง ,
นนทรีย์ทักษาดิพงศ์๓ที่ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อ
องค์กร กรณีศึกษา พนักงานฝ่ายผลิต บริษัท อินเตอร์ไทย ฟาร์มาซูติเคิ้ลแมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด
ผลการศึกษาพบว่าพนักงานส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับปานกลางและมีความผูกพัน อยู่ใน
ระดับปานกลางด้วยและความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธ์ทางบวก กับความผูกพันองค์กร 
โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ า  
 พิจารณาความพึงพอใจของบุคลากร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตอุบลราชธานี เป็นรายด้าน คือ 
 ๑.๑ ด้านลักษณะงานที่รับผิดชอบ พบว่า บุคลากรมหาวิทยาลัย มีความพึงพอใจใน
งานด้านลักษณะงานที่รับผิดชอบอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เนื่องมาจากการปฏิบัติงานบุคลากร
มีอิสระในการก าหนดแนวปฏิบัติงานด้วยตนเอง  อีกทั้งมีอิสระในการก าหนดแนวปฏิบัติงาน
ด้วยตนเอง ท าให้บุคลากรท างานอย่างมีความสุข แต่สิ่งที่ต้องปรับปรุงขององค์กรคือ การจัดคน
ให้เหมาะกับงานซึ่งการจัดงานในหน้าที่ให้เหมาะสมกับต าแหน่งและหน้าที่รับผิดชอบ จะท าให้
บุคลากรมีภาระหน้าที่ ที่มีความชัดเจนและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในงานที่ท า สอดคล้อง
กับชุลีพร เจริญนิตย์๔ที่ได้ศึกษาความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานภายหลัง
                                                 
 ๓ชัยรัตน์ ธงสิบสอง, นนทรีทักษาดิพงศ์,ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานและความ
ผูกพันต่อองค์กร กรณีศึกษา พนักงานฝ่ายผลิต บริษัท อินเตอร์ไทย ฟาร์มาซูติเค้ิลแมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด, 
(รายงานการวิจัย, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ๒๕๕๐), บทคัดย่อ. 
 ๔ชุลีพร  เจริญนิตย์, ความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานภายหลังการแปร
รูป บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) , (รายงานการวิจัย, มหาวิทยาลัยราชภัฎร าไพพรรณี, 
๒๕๕๐), หน้า ก. 
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การแปรรูป บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) ผลการศึกษา  พบว่า ความพึงพอใจของ
พนักงานภายหลังการปฏิรูปบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด(มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า 
พนักงานมีระดับความพึงพอใจในงานด้านลักษณะงาน อยู่ในระดับปานกลาง 
 ๑.๒ ด้านระบบการบริหารขององค์กร พบว่า บุคลากร มหาวิทยาลัยมีความพึง
พอใจในงานด้านระบบบริหารขององค์กรอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เนื่องมาจากโครงสร้าง
นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยมีความชัดเจน มีระบบการตรวจสอบและ
ควบคุมการท างานมีความเหมาะสม แต่ขาดการเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการวาง
แผนการปฏิบัติงานและขาดความชัดเจนในการสั่งการและมอบหมายงานของผู้บังคับบัญชา ท า
ให้บุคลากรมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางสอดคล้องกับ คณะท างานพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (Working Team)๕ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของบุคลากรกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่มีต่อองค์กรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ส านัก
บริหารกลางพบว่าผู้ตอบแบบส ารวจมีความพึงพอใจระดับปานกลางถึงมากที่สุด ต่อปัจจัยความ
ม่ันคงในงานร้อยละ ๙๔.๐๘ ปัจจัยสภาพแวดล้อมการท างาน ร้อยละ ๙๐.๖๖ ปัจจัยนโยบาย
และการบริหารงาน ร้อยละ ๘๕.๖๕ ปัจจัยการให้ค่าตอบแทน/ประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสม 
ร้อยละ ๘๕.๖๕ และปัจจัยการสร้างดุลยภาพระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว ร้อยละ 
๗๙.๒๗ 
 ๑.๓ ด้านความก้าวหน้าในการท างาน พบว่า บุคลากรมหาวิทยาลัย มีความพึง
พอใจในงานด้านความก้าวหน้าในการท างานอยู่ ในระดับปานกลาง ทั้ งนี้ เนื่องมาจาก
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานขึ้นอยู่กับผลงานและความสามารถ อีกทั้งให้โอกาสในการเรียนรู้
และพัฒนาทักษะและความรู้ใหม่ ในการปฏิบัติงานและเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีโอกาสในการ
สร้างผลงานได้เต็มที่ แต่ขาดระบบการประเมินผลและเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาเลื่อนขึ้น
ต าแหน่งไม่มีความชัดเจนและเหมาะสม สอดคล้องกับคณะท างานพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (Working Team)๖ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของบุคลากรกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ที่มีต่อองค์กรกรมตรวจบัญชีผู้ตอบแบบส ารวจมีความพึงพอใจระดับปานกลางถึงมาก
ที่สุด ต่อปัจจัยความส าเร็จของงานร้อยละ ๙๓.๑๗ ปัจจัยความร่วมมือและการท างานเป็นทีม 
ร้อยละ ๙๒.๙๔ ปัจจัยการพัฒนาบุคลากรเพ่ือสร้างความก้าวหน้าร้อยละ ๙๑.๘๐ ปัจจัย
ความก้าวหน้าในงาน ร้อยละ ๙๐.๘๙ และปัจจัยความโปร่งใสและเป็นธรรมร้อยละ ๘๕.๑๙ 

                                                 
 ๕คณะท างานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team),ความพึงพอใจของ
บุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่มีต่อองค์กร, (รายงานการวิจัย, กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักบริหาร
กลางกรมตรวจบัญชีสหกรณ์, ๒๕๕๓), หน้า ก. 
 ๖คณะท างานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team), อ้างแล้ว. 
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 ๑.๔ ด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคลากร ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรมหาวิทยาลัย มี
ความพึงพอใจในงานด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคลากรอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องมาจาก
ผู้ร่วมงานมีส่วนในการช่วยเหลือสนับสนุนอ านวยความสะดวกแก่เพ่ือนร่วมงาน อีกทั้งยอมรับใน
ความสามารถของผู้ร่วมงานและพยายามเรียนรู้วิธีการท างานที่ดีจากเพ่ือนร่วมงานและมีการ
ท างานเป็นทีม ท าให้มีการประสานงานได้อย่างดีเยี่ยม ท าให้บุคลากรมีการยอมรับนับถือซึ่งกัน
และกัน สอดคล้องกับประนอม ลอองนวล๗ได้ศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยจูงใจที่มีอิทธิพลต่อความ
ผูกพันต่อองค์การและผลการปฏิบัติงาน :ศึกษากรณีเฉพาะมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติ ผลการวิจัยพบว่าบุคลากรมหาวิทยาลัย หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติมีความพึงพอใจใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
 ๑.๕ ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรมหาวิทยาลัย มี
ความพึงพอใจในงานด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน อยู่ในระดับปานกลาง เนื่องมาจากสิ่ง
อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานอาทิเช่น คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การเรียนการสอนครบและ
อีกท้ังสิ่งแวดล้อมในบริเวณมหาวิทยาลัยเอ้ืออ านวยต่อการเรียนการสอน ท าให้บุคลากรมีความ
พึงพอใจ แต่ยังขาดในเรื่องของอุปกรณ์การเรียนการสอนไม่ทันสมัยและไม่เพียงพอต่อการใช้
งานและระบบการดูแลรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย  สอดคล้องกับ ชัยรัตน์ ธงสิบ
สอง, นนทรีย์ทักษาดิพงศ์๘ ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานและความผูกพัน
ต่อองค์กร กรณีศึกษาพนักงานฝ่ายผลิต บริษัทอินเตอร์ไทย ฟาร์มาซูติเคิ้ลแมนูแฟคเจอริ่ง 
จ ากัด ผลการศึกษาพบว่า พนักงานส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับปานกลางและมีความ
ผูกพัน อยู่ในระดับปานกลางด้วยและความพึงงานพอใจในงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความ
ผูกพันองค์กร โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ า (r = .๑๖๐) 
 ๑.๖ ด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน  ผลการวิจัยพบว่าบุคลากร มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี มีความพึงพอใจด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน
อยู่ในระดับปานกลางทั้งนี้เนื่องมาจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขต
อุบลราชธานี มีการสนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเอง อาทิ เช่น การศึกษาต่อต่างประเทศ 
การเข้าร่วมประชุมทางวิชาการและรายได้และผลประโยชน์ที่ได้เหมาะสมกับความสามารถของ
แต่ละบุคคล แต่ยังขาดความเหมาะสมในด้านสวัสดิการด้านอ่ืนของบุคลากร สอดคล้องกับ
คณะท างานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team)๙ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
                                                 

๗ประนอม ละอองนวล, ปัจจัยจูงใจที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การและผลการปฏิบัติงาน 
: ศึกษากรณีเฉพาะมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, (รายงานการวิจัย,มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติ, ๒๕๕๐), บทคัดย่อ. 
 ๘อ้างแล้ว. 
 ๙อ้างแล้ว. 
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ความพึงพอใจของบุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่มีต่อองค์กรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กลุ่ม
บริหารทรัพยากรบุคคล ส านักบริหารกลางพบว่าระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กร
วัดระดับความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
 ๒. ระดับความผูกพันของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตอุบลราชธานี ใน ๓ ด้าน คือ 
 ๒.๑ ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมของ
ระดับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขต
อุบลราชธานี ที่มีต่อด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาอยู่ในระดับมาก คงเป็นเพราะว่า
บุคลากรมีเต็มใจที่จะท างานที่ได้รับมอบหมายเพ่ือให้ได้ท างานกับมหาวิทยาลัย แต่ก็อาจมี
บ่อยครั้งที่ไม่เห็นด้วยกับผู้บังคับบัญชาในการแก้ปัญหาที่ส าคัญๆเกี่ยวกับการบริหารแต่ก็มีความ
ยินดีที่จะท างานทุกอย่างที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ
บุคลากรมีความภูมิใจที่เลือกท างานกับผู้บริหารในองค์การถึงแม้ว่าจะมีโอกาสเลือกที่อ่ืนก็ตาม 
การได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือจากผู้บังคับบัญชาในเรื่องต่างๆและผู้บังคับบัญชาให้
โอกาสได้พบปะสังสรรค์กับผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอย่อมท าให้สัมพันธภาพที่ดีต่อกันทั้งในเรื่องงาน
และเรื่องส่วนตัวซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการท างานเป็นปัจจัยทาง
จิตวิทยาอย่างหนึ่งซึ่งองค์การควรให้ความส าคัญและพยายามที่จะท าให้พนักงานเกิดความ
สามัคคีกันในหมู่คณะโดยมีกิจกรรมต่างๆให้ผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาได้ช่วยกันซึ่งจะ
น าไปสู่ความผูกพันต่อองค์การได ้
 ๒.๒ ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมของ
ระดับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขต
อุบลราชธานี ที่มีต่อด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานอยู่ในระดับมาก อันเนื่องมาจากบุคลากร
มีการออกไปพบปะสังสรรค์บ้างตามโอกาสอันควร มีความพอใจกับกับการท างานร่วมกันใน
องค์กร มีการยกย่องชมเชยเพ่ือนในโอกาสอันควร (ชมมากกว่าติ) ตลอดจนบุคลากรของ
หน่วยงานมีความพึงพอใจกับค่าตอบแทนที่ได้รับและได้รับค่าตอบแทนอย่างมีความยุติธรรม 
ดังนั้นจึงเป็นสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรอันเนื่องมาจากบุคลากรมีความพึงใจ
ในอัตราเงินค่าตอบแทน ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นหลักในการด ารงชีวิต อีกอย่างคือการจ่ายค่าตอบแทน
ขององค์กรมีความยุติธรรม ท าให้บุคลากรในองค์กรไม่มีความเหลื่อมล้ าในการได้รับค่าตอบแทน 
ซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่มีผลต่อความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน อันก่อให้เกิดความสามัคคี เป็นอีก
สิ่งหนึ่งที่ส าคัญเพราะความสามัคคีในหมู่คณะ แต่จะเห็นได้ว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะของบุคลากรยังไม่ได้รับการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน ซึ่งอาจจะเกิด
จากการมอบหมายงานให้ท าคนเดียว ไม่ได้ท างานเป็นทีม ท าให้เกิดการยอมรับในตัวบุคคล 
ดังนั้น อาจส่งผลต่อการท างานของบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้จากแนวคิดความผูกพันใน
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องค์การของ Kelman๑๐ ที่ว่าบุคคลจะยอมรับอิทธิพลของบุคคลอ่ืนในลักษณะที่แตกต่างกัน
หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่าการที่พนักงานจะทุ่มเทการท างานและมีความผูกพันแก่องค์การนั้น
จะต้องมีปจัจัยที่มาเกี่ยวข้องหลายปัจจัยและปัจจัยที่ส าคัญปัจจัยหนึ่งการต้องการสิ่งแลกเปลี่ยน 
(Compliance or Exchange) เช่นค่าตอบแทนหรือสถานที่ท างานที่สะดวกสบายสวัสดิการ
ต่างๆหรือแม้กระทั่งความท้าทายของงานที่ตนได้รับมอบหมายโดยที่บางครั้งทัศนคติส่วนบุคคล
อาจไม่ได้สอดคล้องกับองค์การแต่อย่างใดแสดงให้เห็นว่าปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัยภายนอกซึ่งจะ
ท าให้พนักงานรู้สึกผูกพันกับองค์การในรูปแบบของผลประโยชน์ที่พวกเขาจะได้รับจากองค์การ
ซึ่งหากเป็นไปตามที่พวกเขาต้องการก็จะท าให้ความผูกพันต่อองค์การมีมากขึ้นแต่หากองค์การ
ไม่ได้ให้ตามที่พวกเขาต้องการหรือมีที่อ่ืนให้ได้ตรงตามความต้องการมากกว่าก็ย่อมเป็นสาเหตุ
ให้เกิดการโยกย้ายหรือเปลี่ยนงานได้ 
 ๒.๓ ด้านความสัมพันธ์ต่อสถาบัน เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยโดยภาพรวม ของระดับ
ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัย ที่มีต่อด้านความสัมพันธ์กับสถาบันอยู่ในระดับ
มาก  ทั้งนี้หากพิจารณาถึงความสัมพันธ์ต่อสถาบันจะเห็นได้ว่า บุคลากรของมหาวิทยาลัยเมื่อ
ได้รับมอบหมายงาน จะทุ่มเทให้กับงานนั้นเพ่ือให้งานนั้นบรรลุผลส าเร็จและมีความภาคภูมิใจ
ในการท างานในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แต่ถ้าสภาพการท างานมีการ
เปลี่ยนแปลงก็อาจเป็นสาเหตุที่ท าให้บุคลากรสามารถที่จะลาออกจากมหาวิทยาลัยได้อาจเป็น
เพราะบุคลากรของมหาวิทยาลัย ไม่พอใจกับสภาพแวดล้อมโดยทั่วๆไปขององค์การ เช่น สาย
การบังคับบัญชาภายในองค์กรไม่ชัดเจน นโยบายและการบริหารงานในองค์การไม่เหมาะสม
ต้องแก้ไขปรับปรุงและภายในองค์การมักใช้ระบบพรรคพวกในการพิจารณาความดีความชอบ 
เป็นต้นและบุคลากรยังเห็นว่าแม้ท างานดีเพียงใด โอกาสในการเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่งตามที่
ต้องการยังมีน้อย อันเนื่องมาจากได้รับการจัดสรรอัตราบุคลากรจากส่วนกลางน้อยมากความ
ผูกพันต่อองค์กรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี จึงท าให้
ความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับปานกลาง อาจเป็นเพราะว่า ความมีอิสระในการท างานและ
ความก้าวหน้าในการท างานด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวิศิษฐ์ศักดิ์ เศวตนันท์ ๑๑ ศึกษา
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารออมสินศึกษาเฉพาะกรณีส านักงานใหญ่พบว่า
ความมีอิสระในการท างานหรือความสามารถในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจความหลากหลาย
ของงาน ความเข้าใจในกระบวนการท างานความคาดหวังในโอกาสความก้าวหน้าหรือความท้า
ทายของงานมีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การเหตุผลอาจเป็นเพราะบริษัทที่ท าการวิจัย
                                                 
 ๑๐Kelman, H. C., Compliance, identification, and internalization: Three processes 
of attitude change. Journal of Conflict Resolution,(1987), p. 51-60. 
 ๑๑วิศิษฐศักดิ์ เศวตนันทน์, ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารออมสิน: ศึกษาเฉพาะ
กรณีส านักงานใหญ,่ (รายงานการวิจัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,์ ๒๕๕๑), บทคดัย่อ. 
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นั้นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นพนักงานในสายการผลิตซึ่งส่วนใหญ่มีอายุค่อนข้างน้อยและ
มีวุฒิการศึกษาค่อนข้างต่ ากอปรกับเนื้องานที่ท านั้นอยู่ในส่วนการผลิตซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ทักษะ
มากและไม่จ าเป็นต้องใช้การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจกอปรกับเป็นงานที่ไม่ท้าทายดังนั้นจึงท า
ให้การทีพ่นักงานจะเกิดความผูกพันกับองค์การจึงเป็นไปได้ค่อนข้างยากด้วยอายุยังน้อยอาจท า
ให้เกิดความคิดว่าตนยังสามารถหางานที่ดีกว่าได้แต่ด้วยประสบการณ์ที่น้อยจึงมีทางเลือกใน
การท างานน้อยกว่าจึงท าให้ต้องท างานต่อไปโดยไม่มีความผูกพันกับองค์การเท่าที่ควรและ
บางครั้งปัจจัยอ่ืนๆเช่นสภาพแวดล้อมของที่ท างานหรือความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานอาจมีผล
ต่อความผูกพันมากกว่าการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของพนักงาน 
 ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี จึงควร
พัฒนาให้ระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรมหาวิทยาลัย โดยปรับปรุงโครงสร้าง
องค์การเพ่ือให้บุคลากรมองเห็นความก้าวหน้าของตนเอง พร้อมทั้งพิจารณาในเรื่องรายได้และ
ผลประโยชน์ที่เหมาะสมกับต าแหน่งและหน้าที่ เพ่ือเป็นสิ่งจูงใจให้บุคลากรมีความปรารถนาที่
จะอยู่กับองค์กรต่อไปให้นานที่สุดและเพ่ือผลประโยชน์ขององค์กรต่อไป 
 
๖. ข้อเสนอแนะ 
 ๑. ผู้บริหารควรด าเนินการส่งเสริมความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยการจัดท า
ระบบหรือหลักเกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนต าแหน่งและการเลื่อนขั้น
เงินเดือนประกาศให้บุคลากรในองค์กรทราบอย่างเปิดเผย โดยใช้ผลการปฏิบัติงานมาเป็น
องค์ประกอบหลักในการพิจารณาด้วย 
 ๒. ควรจัดระบบสวัสดิการในมหาวิทยาลัยให้เอ้ือประโยชน์กับบุคลากรให้มากที่สุด 
เช่น จัดหาทุนส่งบุคลากรเพ่ือเข้ารับการศึกษาต่อ ส่งบุคลากรเข้าอบรมหรือดูงานที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 
 ๓. ควรมีแนวทางในการปฏิบัติ งานตามนโยบายอย่างชัดเจน โดยวิธีการ
ประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง เพ่ือหาแนวทางที่สามารถน าไปปฏิบัติงานได้
อย่างชัดเจนและเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานด้วย 
 ๔. ผู้บังคับบัญชาควรให้การสนับสนุนและเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย
ความจริงใจและเต็มใจ มิใช่เพียงแต่มอบหมายงานให้แล้วแต่ไม่มีการให้ข้อคิดเห็น ควรให้ความรู้
ความเข้าใจในงานที่มอบหมายนั้นเพ่ือให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
นอกจากนี้ผู้บังคับบัญชาจะต้องปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความยุติธรรม ไม่มีการเล่นพรรค
เล่นพวก เมื่อเกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชา ควรด าเนินการไกล่เกลี่ยทันทีและ
ปราศจากอคต ิ
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  ๕. ควรมีการประชุมบุคลากร เพ่ือหาจุดบกพร่องในการท างานร่วมกันของแต่ละ
สมาชิกที่มีความขัดแย้งหรือมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างไรบ้าง เพ่ือหาข้อสรุปความขัดแย้ง
และน ามาปรับปรุงให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันซึ่งจะท าให้สมาชิกเกิดความรู้สึกผูกพันต่อองค์กร
มากขึ้น 
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การพัฒนารูปแบบการจัดการสาธารณูปการของวัดในจังหวัดอ่างทอง 
The Development of Model for The Temple Construction And 

Reparations in Ang Thong Province 
 

  พระปลัดอุดร ปริปุณฺโณ (มะลิพวง) 
    อภินันท์ จันตะนี 

ยุทธนา ปราณีต 
 

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ คือ ๑) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์สภาพและปัญหาการ

จัดการสาธารณูปการของวัดในจังหวัดอ่างทอง  ๒) เพ่ือศึกษาแนวคิดทฤษฎีการพัฒนารูปแบบการ
จัดการสาธารณูปการของวัด และ ๓) เพ่ือน าเสนอการพัฒนารูปแบบการจัดการสาธารณูปการของ
วัดในจังหวัดอ่างทอง  การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเป็นแบบผสมผสานวิธี ระหว่างการวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยท าการวิจัยเชิงเอกสาร กับการสัมภาษณ์เชิงลึก จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน ๒๕ รูป/
คน และการสนทนากลุ่มเฉพาะ กับผู้เชี่ยวชาญ จ านวน ๑๐ รูป/คน และการวิจัยเชิงปริมาณ ที่ใช้
การศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ จากแบบสอบถาม กับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้ท าการสุ่มมาจากเจ้า
อาวาสวัดในจังหวัดอ่างทอง จ านวน ๒๐๔ รูป/คน โดยค านวณตามสูตรของเครจซี่และมอร์แกน  ได้
กลุ่มตัวอย่างจ านวน ๑๓๒ รูป/คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธี  การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย  ได้แก่เจ้า
อาวาสใน อ าเภอเมืองอ่างทอง อ าเภอวิเศษชัยชาญ อ าเภอแสวงหา อ าเภอป่าโมก อ าเภอโพธิ์ทอง 
อ าเภอไชโย อ าเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงแบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัยพบว่า  ๑. สภาพและปัญหาในการจัดการสาธารณูปการของวัดในจังหวัด
อ่างทอง ด้านบุคลากร ได้แก่ พระสงฆ์ยังขาดความรู้ความช านาญ และทักษะในการจัดการ
สาธารณูปการที่ดี ด้านงบประมาณ ได้แก่ ขาดงบประมาณที่เพียงพอ และขาดความคุ่มค่าในการ
ลงทุน ด้านวัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ มีการดัดแปลงวัดผสมผสานกับวัฒนธรรมอ่ืนๆ ขาดเอกลักษณ์ความ
เป็นไทยที่ชัดเจน และขาดประสบการณ์ในการคัดเลือกวัสดุอุปกรณ์ที่ดีและคงทน ด้านการบริหาร
จัดการ ได้แก่ ขาดการวางแผน การปฏิบัติตามแผน และการควบคุมที่ดีและมีประสิทธิภาพ  ๒. 
แนวคิดทฤษฎีการพัฒนารูปแบบการจัดการสาธารณูปการของวัด มีการน าหลัก 4M ได้แก่ บุคลากร 
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(MAN)  งบประมาณ (MONEY)  วัสดุ อุปกรณ์  (MATERAIL)  และการบริหารจัดการ 
(MANAGEMENT) มาใช้ในการก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถานและศาสนาวัตถุของวัดเป็น
อย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเชิงปริมาณที่พบว่า  พระสังฆาธิการมีความคิดเห็นต่อการพัฒนา
รูปแบบการจัดการสาธารณูปการของวัดในจังหวัดอ่างทองในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป้นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน ๓. การพัฒนารูปแบบการจัดการสาธารณูปการของวัดใน
จังหวัดอ่างทอง ประกอบด้วย ๔ รูปแบบ คือ รูปแบบที่ ๑ ได้แก่ การจัดการบุคลากร (MAN) 
ประกอบด้วย การพัฒนาความรู้ความสามารถพระสังฆาธิการ การพัฒนาทักษะและความช านาญใน
การปฏิบัติงานของเจ้าอาวาส การ แต่งตั้งคณะกรรมการจากทุกฝ่ายในการก ากับดูแล และการ
คัดเลือกช่างฝีมือที่ดีและมีความช านาญ รูปแบบที่ ๒ ได้แก่ การจัดการงบประมาณ (MONEY) 
ประกอบด้วย แหล่งที่มาของงบประมาณชัดเจน  พัฒนาระบบบริหารจัดการการเงินที่มี
ประสิทธิภาพ จัดท าบัญชีรับจ่ายเป็นปัจจุบัน รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความคุ้มค่า รูปแบบที่ ๓ ได้แก่ การจัดการวัสดุอุปกรณ์  (MATERAIL) 
ประกอบด้วย พัฒนาระบบการคัดเลือกวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ คงทนและคุ้มราคา เลือกสรรวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีมีอยู่ในท้องถิ่น อนุรักษ์ความเป็นไทยและพระพุทธศาสนาที่ชัดเจน ไม่ท าลายโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ รูปแบบที่ ๔ ได้แก่ การบริหารจัดการ (MANAGEMENT) ประกอบด้วย  มีการวางแผน 
ประชุม สม่ าเสมอ มีการปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้อย่างเคร่งครัด มีระบบตรวจสอบและควบคุม
การด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลการ
ด าเนินงานเสมอ 
 
ค าส าคัญ : การพัฒนารูปแบบ, การจัดการ, สาธารณูปการ  
 

 
ABSTRACT 

The objectives of this study were (1)  to study the analysis of state and 
problem of monastery management in Angthong Province, (2) to study the 
concepts and theories  of model development towards monastery construction 
and (3) to present  the model development towards monastery construction in 
Angthong Province. This research was the mixed research method between the 
qualitative research by making the documentary research and in-depth interview 
from 25 key informants and group discussion with 10 specialists and the 
quantitative research, by using the survey research from the questionnaires and the 
sampling group was 132 out of 204 abbots in Angthong province  by using Crecy 
and Morgan formula. The statistics were used the simple sampling such as the 
abbots in Muang Angthong sub-district, Wisetchaichan district, Sawaengha district, 
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Pamok district, Phothong district , Chaiyo district, Samco district in Angthong 
province. The data analysis used the social programme and the statistics used the 
frequency,  percentage, mean,  standard deviation (S.D). , T-test , F-test , One-way 
Analysis of Variance and Least Significant Difference : LSD.  The findings of the 
research as follows : 1. The state and problem of monastery management in 
Angthong Province for the personnel were the monks lack of knowledge and 
specialization and skills of good construction management, the budget such as no 
enough budget and lack of returning scale. For the materials were mixed with other 
cultures and no identity of the Thaihood and lack of the experience in good and 
durable materials. For the management were the lack of planning , to practice as 
the plan, and good control and efficiency.  2. The concepts and theories of model 
development towards monastery construction used the 4Ms theory such as man, 
money , material and management to use for construction and restoration of 
religious place and monastery material very well that matching with the 
quantitative research , found that Sangha administrators had the opinions to  
model development towards monastery construction in Angthong Province in 
overall was at good level, but when considered in each side and found that it was 
also good level.   3. The model development towards monastery construction in 
Angthong Province consisted of four models were (1) For the man management , 
consists of knowledge development and ability of Sangha administrators, skill and 
specialization development for working of the abbots, to appoint the committee 
from all groups to control and to choose the good and skillful persons. (2) For the 
money management , consists of source of budget, develop the money 
management efficiently, set up the current account, annual report to the 
administrators with transparency, checkable and worthy. (3) For the material 
management , consists of high quality and durable material selection development 
and to select the local material and preserve Thaihood and Buddhism clearly and 
not destroy the historical place and sites. (4) For the management , consists of 
having the planning , meeting regularly and to follow the operation plan as set up 
strictly and have the examination system and to control the practical work 
efficiently , had the solution continuously and report the work regularly.  
Keyword : model development, monastery construction 
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๑. บทน า 
 วัดในจังหวัดอ่างทอง ก็มีอยู่ด้วยกันหลายวัดที่มีผลกระทบและเกิดปัญหาจากการ
แข่งขันก่อสร้างและงานสาธารณูปการ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัด
อ่างทอง ที่จัดสร้างท าขึ้น ซึ่งมีปัญหาด้านงบประมาณในการก่อสร้างรวมถึงการบริหารจัดการที่ดี 
เปลี่ยนเจ้าอาวาสมาหลายรูปกว่าจะแล้วเสร็จ ท าให้เวลาเนิ่นนาน ท าให้เสียงบประมาณในการ
ด าเนินงานเป็นจ านวนมาก ซ่ึงบางครั้งมีการด าเนินการไม่ตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ อีกทั้งกรณี
การก่อสร้างอาคารตลาดนัด ที่อยู่ติดกับพระพุทธรูปส าคัญๆ ในจังหวัด ซึ่งมีผู้รับเหมาที่มา
ด าเนินการตอกเสาเข็ม ไม่ใช้เสาเข็มแบบเจาะซึ่งท าให้เกิดการสั่นสะเทือน อาจท าให้เกิดผลกระทบ
ต่อองค์พระพุทธรูปโดยตรง ไม่เป็นแต่เฉพาะจังหวัดอ่างทองเท่านั้น ยังมีวัดอีกหลาย ๆ จังหวัดที่เกิด
ปัญหา เช่น การสร้างพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่ของวัดไผ่โรงวัว จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ได้ด าเนินการ
ก่อสร้างมาเป็นระยะเวลาหลายสิบปี แต่สุดท้ายยังด าเนินการไม่บรรลุเป้าหมายสิ่งก่อสร้างนี้ได้
พังทลายลงมาจนในที่สุดทางวัดก็ได้รื้อถอนพระปางไสยยาสน์องค์นี้ออกไป เนื่องจากการก่อสร้างที่
ผิดแบบแปลนโครงสร้าง หรืออีกตัวอย่างในการสร้างศาลาการเปรียญของวัดราษฎร์ประชุมชนาราม 
(วัดท่ามะขาม) จังหวัดกาญจนบุรี ที่ได้ท าการก่อสร้างศาลาการเปรียญจตุรมุข การก่อสร้างได้
ด าเนินการมาจนส าเร็จแต่ภายหลัง ปรากฏว่าส่ิงก่อสร้างนี้ได้มีการทรุดตัวลงและมีการแตกร้าวของ
คานด้านล่างและผนังศาลา ซึ่งในอนาคตอาจสร้างปัญหาตามมาในภายหลัง อีกตัวอย่างหนึ่งคือการ
ก่อสร้างของทางวัดท่าเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ได้ท าการก้อสร้างรูปปั้นหลวงปูทวด และสมเด็จ
องค์โตองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่บนแท่นสิ่งก่อสร้างเดียวกันสูง ๑๐ เมตร โดยที่บริเวณก่อสร้างนั้นเดิม
เป็นทุ่งนา ในการก่อสร้างในตอนแรกอาจเป็นเพราะไม่ได้ตอกเสาเข็มเพียงพอ จึงส่งผลให้สิ่งก่อสร้าง
นั้นซึ่งยังไม่เสร็จการด าเนินงานก็มีการทรุดตัวลงทั้งหลัง และในบางส่วนมีการแตกร้ าวของคาน
ด้านล่าง จนในที่สุดต้องมีการเสริมจ านวนเสาที่คานด้านล่างเพ่ิมเติมหลายต าแหน่ง ซึ่งถ้ามองเรื่อง
รูปแบบโครงสร้าง ก็จะเห็นได้ว่าสิ่งก่อสร้างนี้ต้องมีการเสริมหรือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอยู่ตลอดเวลา 
ฉะนั้นในจังหวัดอ่างทอง มีวัดอยู่ทั้งหมดจ านวน ๒๐๔ วัด  
 จากปัญหาและความส าคัญของวัดที่จะต้องมีการพัฒนารูปแบบเดิมที่ส านักพระพุทธ
สาสนาแห่งชาติได้เสนอไว้ให้พัฒนารูปแบบสาธารณูปการของวัดให้ดียิ่งขึ้น และให้มีข้อบังคับใช้ ให้
ทุกวัดต้องปฏิบัติตาม เพ่ือให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา 
การพัฒนารูปแบบการจัดการสาธารณูปการของวัดในจังหวัดอ่างทอง ซึ่งประกอบไปด้วย ๗ อ าเภอ 
คือ อ าเภอเมืองอ่างทอง อ าเภอวิเศษชัยชาญ อ าเภอแสวงหา อ าเภอป่าโมก อ าเภอโพธิ์ทอง อ าเภอ
ไชโย และอ าเภอสามโก้ เพ่ือให้ทราบถึงการพัฒนารูปแบบการสาธารณูปการ เพ่ือให้วัดและพุทธ
ศาสนาด ารงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป 
 

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์สภาพและปัญหาการจัดการสาธารณูปการของวัดในจังหวัด

อ่างทอง 
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๒. เพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการพัฒนารูปแบบการจัดการสาธารณูปการของวัด 
๓. เพ่ือน าเสนอการพัฒนารูปแบบการจัดการสาธารณูปการของวัดในจังหวัดอ่างทอง 
 

๓. วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเป็นแบบผสมผสานวิธี ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ โดย

ท าการวิจัยเชิงเอกสาร กับการสัมภาษณ์เชิงลึก จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน ๒๕ รูป/คน และการ
สนทนากลุ่มเฉพาะ กับผู้เชี่ยวชาญ จ านวน ๑๐ รูป/คน และการวิจัยเชิงปริมาณ ที่ใช้การศึกษาวิจัย
เชิงส ารวจ จากแบบสอบถาม กับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้ท าการสุ่มมาจากเจ้าอาวาสวัดใน
จังหวัดอ่างทอง จ านวน ๒๐๔ รูป/คน โดยค านวณตามสูตรของเครจซี่และมอร์แกน  ได้กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน ๑๓๒ รูป/คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธี การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย  ได้แก่เจ้าอาวาสใน อ าเภอ
เมืองอ่างทอง อ าเภอวิเศษชัยชาญ อ าเภอแสวงหา อ าเภอป่าโมก อ าเภอโพธิ์ทอง อ าเภอไชโย 
อ าเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงแบนมาตรฐาน  
 
๔. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ ๑) แบบสัมภาษณ์ (Interview) ๒) การสนทนา
กลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เป็นไปในลักษณะของการสนทนาแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน เครือ่งมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณคือแบบสอบถาม (Questionnaire) 

 

๕. ผลการวิจัย 
ตอนที่ ๑ สภาพและปัญหาการจัดการสาธารณูปการของวัดในจังหวัดอ่างทอง  
สภาพการและปัญหาการจัดการสาธารณูปการของวัดในจังหวัดอ่างทอง ประกอบด้วย  

พระสงฆ์ที่มีความรู้ความเข้าใจในการก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขณ์เป็นอย่างดีนั้นมีน้อย ขาดการ
สนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐในการก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์  ขาดอุปกรณ์ในการ
บูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะ  ขาดการตรวจเยี่ยมและให้การอบรมในการพัฒนาวัดให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของวัด ขาดการวางแผนแบบแปลนในการก่อสร้างเสนาสนะให้เป็นสัดส่วน  

ตอนที่ ๒ แนวคิดทฤษฎีการพัฒนารูปแบบการจัดการสาธารณูปการของวัดใน
จังหวัดอ่างทอง  

การก่อสร้างจะต้องใช้ก าลังทรัพย์ ก าลังคน ก าลังศรัทธาและอ่ืนๆ  ผู้ที่จะสร้างจะต้อง
มีบารมีหลายด้าน ต้องติดต่อประสานงานกับหลายฝ่าย เช่น พระสงฆ์ในวัดต้องเอาใจใส่ขวนขวาย
ประสานงาน ชาวบ้านก็ต้องสนับสนุนช่วยเหลือตามก าลังผู้ที่จะสร้างจะต้องมีบารมีหลายด้าน ต้อง
ติดต่อประสานงานกับหลายฝ่าย พระสังฆาธิการมีความคิดเห็นต่อการพัฒนารูปแบบการจัดงาน
สาธารณูปการของวัดในจังหวัดอ่างทอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย  เมื่อพิจารณา
รายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 



ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ)  พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙62

 ตอนที่ ๓ น าเสนอการพัฒนารูปแบบการจัดการสาธารณูปการของวัดในจังหวัด
อ่างทอง 
 รูปแบบที่ ๑ ได้แก่ การจัดการบุคลากร (MAN) ประกอบด้วย การพัฒนาความรู้
ความสามารถพระสังฆาธิการ รูปแบบที่ ๒ ได้แก่ การจัดการงบประมาณ (MONEY) ประกอบด้วย 
แหล่งที่มาของงบประมาณชัดเจน ทั้งนี้เจ้าอาวาสจะต้องทราบแหล่งที่มาของงบประมาณ ทั้งในส่วน
ของเงินบริจาคจากศรัทธาของพุทธศาสนิกชน  จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รูปแบบที่ ๓ 
ได้แก่ การจัดการวัสดุอุปกรณ์  (MATERAIL) ประกอบด้วย พัฒนาระบบการคัดเลือกวัสดุอุปกรณ์ที่
มีคุณภาพ คงทนและคุ้มราคา เลือกสรรวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ในท้องถิ่น  รูปแบบที่ ๔ ได้แก่ การ
บริหารจัดการ (MANAGEMENT) ประกอบด้วย  จ าเป็นต้องมีการประชุมวางแผนสม่ าเสมอ มีการ
ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้อย่างเคร่งครัด มีระบบตรวจสอบและควบคุมการด าเนินงานอย่ างมี
ประสิทธิภาพ มีการแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลการด าเนินงานเสมอ 
 จากรูปแบบทั้งสี่ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น ท าให้การจัดการสาธารณูปการในจังหวัด
อ่างทองมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น ทั้งนี้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนควรร่วมมือกันและด าเนินงาน
ตามรูปแบบที่กล่าวมาแล้วจะช่วยให้การท างานง่ายข้ึน และมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึนด้วย 
 

๖. อภิปรายผล 
 สภาพปัญหาการจัดการสาธารณูปการของวัดในจังหวัดอ่างทอง พระสังฆาธิการที่มี
ประสบการณ์ในการก่อสร้างสาธารณูปการต่างๆ ที่มีความรู้ความสามารถ (เฉพาะด้าน) ในการวาง
แผนการพัฒนา การบริหารการจัดการวัด ให้เป็นระเบียบในงานด้านสาธารณูปการวัดยังไม่  ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูวิสิฐพัชราจาร เรื่อง “การพัฒนาการจัดการสาธารณูปการของ
พระสังฆาธิการจังหวัดเพชรบุรี” ผลการศึกษาพบว่าสภาพปัญหาทั่วไปที่มีผลกระทบต่อการ
พัฒนาการจัดการสาธารณูปการของพระสังฆาธิการจังหวัดเพชรบุรี พบว่า จุดอ่อนในการด าเนินงาน 
คือ พระสังฆาธิการบางท่านแบกภาระหน้าที่หลายบทบาท บางรูปมีอายุมาก พรรษามาก การติดต่อ
ด าเนินงานเป็นอุปสรรค ส่วนโอกาสในการด าเนินงานคือ ชาวเพชรบุรีเป็นชาวพุทธที่มีจิตศรัทธาใน
การท าบุญบริจาคทรัพย์มาก และชุมชนให้ความร่วมมือในการระดมทุนในการก่อสร้างศาสน
สถานศาสนวัตถุเป็นอย่างดี ส่วนอุปสรรคในการด าเนินงาน คือ ขาดหน่วยงานของทางราชการที่จะ
เข้ามาช่วยดูแลการก่อสร้าง ซ่อมแซม ควบคุมด าเนินงานในด้านศิลปะต่างๆ จึงท าให้รูปลักษณ์
สถาปัตยกรรมเปลี่ยนแปลงไปบางส่วน๑   
 ในการพัฒนารูปแบบการจัดการสาธารณูปการ ความมุ่งหมายของการสาธารณูปการก็
เพ่ือบ ารุงรักษาและส่งเสริมสร้างวัดให้เป็นที่อ านวยประโยชน์แก่ประชาชนหรือสังคมผู้เป็นเจ้าของ
วัดนั้นให้วัฒนาสถาพรสืบไป การที่จะพัฒนาวัด หรือสาธารณูปการ เพ่ือให้วัดกลับมามีบทบาทต่อ
                                                           
 ๑ พระครูวิสิฐพัชราจาร (ไชยยา เขมสิริ), “การพัฒนาการจัดการสาธารณูปการของพระสังฆาธิการ
จังหวัดเพชรบุรี”, พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาการจัดการเชิงพุทธ), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิ ทยาลัย, ๒๕๕๗).  
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ชุมชน หรือสังคมที่วัดตั้งอยู่ เพ่ือใช้วัดเป็นฐานการรองรับการเผยแผ่หลักธรรมของพระพุทธศาสนา
ท่ามกลางสภาพการณ์ของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วนั้น สมควรที่วัดจะต้องมีการด าเนินการ
ด้านสาธารณูปการโดยแบ่งลักษณะงานออกเป็น ๓ ประการคือ ๑. การก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์
เสนาสนะ ๒. การพัฒนาวัด ๓. การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัด และกิจการด้านอ่ืนๆ 
ของวัดล้วนเป็นกิจการที่เป็นการช่วยเหลือ อุดหนุนหรือเกื้อกูลประชาชนผู้เป็นเจ้าของวัดนั้นหรือ
ประชาชนทั่วไป จึงได้เรียกกิจการเกี่ยวกับการดูแลรักษาและจัดการวัดว่าการสาธารณูปการ งาน
ส าคัญโดยเฉพาะเป็นงานละเอียดอ่อนเป็นงานประดับท้องถิ่นและการพระศาสนา  เป็นงานที่ให้
ความส าคัญแก่พระสังฆาธิการและเห็นผลงานของพระสังฆาธิการได้เร็วกว่างานอ่ืน แต่ก็มักเป็นเหตุ
ก่อปัญหา เช่น บางแห่งเกิดความขัดแย้งระหว่างวัดกับชาวบ้านจนถึงลุกลามใหญ่โต  ก็เพราะการ
สาธารณูปการเป็นเหตุหากเจ้าคณะได้เห็นความส าคัญเร่งรัดตรวจตราชี้แจงแนะน า  การปฏิบัติ
หน้าที่ของพระสังฆาธิการได้ดีแล้ว การขัดแย้งระหว่างวัดกับบ้านจะลดน้อยลงตามล าดับ และความ
สมัครสมานสามัคคีระหว่างบ้านกับวัดจะมีมากขึ้นเป็นเหตุให้การคณะสงฆ์และการพระศาสนา
ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยดีงาม การควบคุมส่งเสริมการสาธารณูปการ จึงถือเป็นหน้าที่อันส าคัญ
ของพระสังฆาธิการทุกระดับชั้น พระจิณณวัตร กิ่งแก้ว ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนา
รูปแบบการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาสู่ความเป็นเลิศ” ผลการศึกษาพบว่า 
การพัฒนารูปแบบเป็นการสร้างรูปแบบการด าเนินงานขององค์การ หน่วยงาน สาระหรือ
องค์ประกอบที่ส าคัญในเรื่องที่ต้องการศึกษาที่แสดงถึงแนวความคิด วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และ
วิธีการที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ด้วยกระบวนการศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี การ
สังเคราะห์ การสร้างรูปแบบ การศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ หรือการตรวจสอบ
รูปแบบและการส าเสนอรูปแบบนอกจากนี้การวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับขั้นตอนการพัฒนารูปแบบ
พบว่าไม่สามารถก าหนดแน่นอนตายตัวได้แต่ขึ้นกับรายละเอียดของปรากฏการณ์หรือสิ่งที่เราจะ
พัฒนารูปแบบนั้นๆ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้วิเคราะห์ความสอดคล้องของขั้นตอนการพัฒนารูปแบบโดยใช้
ตารางประกอบการวิเคราะห์เพ่ือใช้เป็นกรอบในการก าหนดขั้นตอนการพัฒนารูปแบบส าหรับการ
วิจัยผู้วิจัยได้สังเคราะห์แนวคิดท่ีสอดคล้องกันเพื่อก าหนดขั้นตอนการพัฒนารูปแบบในการวิจัย จาก
แนวทางการพัฒนารูปแบบจากการศึกษางานวิจัยที่ได้ด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ 
ดังกล่าวข้างต้น อาจกล่าวได้ว่าการพัฒนารูปแบบเป็นวิธีการปรับปรุงหรือพัฒนาภารกิจหรือ แนวคิด
ที่ได้ด าเนินการมาแล้ว โดยรวมมีข้ันตอนการวิจัยที่สามารถน าไปเป็นแนวทางพัฒนารูปแบบในเร่ือง
ใดเรื่องหนึ่งตามที่สนใจได้ใน ๓ ขั้นตอนหลัก คือ ๑. ขั้นการศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินงาน 
เพ่ือให้ทราบว่าเรื่องที่ต้องการพัฒนามีสภาพการด าเนินงานอย่างไรและมีปัญหา  อุปสรรคในเร่ือง
ใดบ้าง ๒. ขั้นสร้างรูปแบบ โดยน าข้อมูลจากหลายแหล่งมาสังเคราะห์สร้างรูปแบบตามกรอบ
แนวความคิด ๓. ขั้นประเมินรูปแบบที่สร้างขึ้น  โดยน ารูปแบบที่พัฒนาขึ้นไปทดสอบด้วยวิธีการ 
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ต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับลักษณะของงานที่ศึกษาวิจัย๒  
 
๗. ข้อเสนอแนะ 

 ๑. วัดจะต้องเห็นความส าคัญในการมีส่วนร่วมตัดสินใจที่เด็ดขาดว่าสิ่งใดคือปัญหางาน
ด้านการสาธารณูปการ เพ่ือวางแผนหาแนวทางป้องกันในการด าเนินการงานสาธารณูปการร่วมกับ
ประชาชนในพื้นท่ีต่อไป 
 ๒. วัดจะต้องเข้าไปมีบทบาทส าคัญในการจัดกิจกรรม และหาแนวร่วมจากประชาชน
และหน่วยงานราชการในงานด้านสาธารณูปการอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม 
 ๓. วัดจะต้องเสียสละก าลังกายก าลังทรัพย์เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีในงานด้าน
สาธารณูปการ หรือเชิญชวนประชาชนให้มาร่วมในการบริจาคทรัพย์เพ่ือบูรณปฏิสังขรณ์ ในงาน
ด้านสาธารณูปการให้อยู่คู่วัดต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
          

                                                           
 ๒ พระจิณณวัตร กิ่งแก้ว, “การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรยีนพระปริยตัิแผนกสามญัสูค่วามเปน็
เลิศ”, วิทยานิพนธ์คุรุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลอลงกรณ์, ๒๕๕๕). 
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รูปแบบของการบริหารการพัฒนาวัดของเจ้าอาวาส 
ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๖ 

The Model of Administration Development for The Abbot In 
Sangha Administration Region VI 

 
พระปลัดชัยภัทร  ขนฺติธโร 

พระมหาบุญเลิศ  อินฺทปญฺโ  
อภินันท์  จันตะนี 

 
บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ ๑) เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคการ
บริหารวัดในเขตปกครองคณฺะสงฆ์ภาค ๖ ๒) เพ่ือศึกษารูปแบบหลักการและวิธีการ แนวคิดและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการพัฒนาวัด ๓) เพ่ือศึกษาการบริหารการพัฒนาวัดของเจ้าอาวาส
ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๖ โดยเลือกพ้ืนที่การศึกษา ทั้งหมด ๕ จังหวัด คือ ล าปาง, เชียงราย, 
พะเยา, แพร่ และน่าน โดยผู้ศึกษาได้ศึกษาถึงรูปแบบการบริหารพัฒนาวัดของเจ้าอาวาสในเขตการ
ปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๖ โดยใช้วิธีวิจัยผสมผสาน คือ การวิจัยเชิงปริมาณและวิจัยเชิงคุณภาพ คือ 
การแจกแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ และก าหนดประเด็น
ศึกษาตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดของการศึกษา 
 ผลการศึกษาพบว่า ๑) สภาพปัญหาอุปสรรคในการบริหารวัด โดยผลการวิจัยสรุปปัญหา
ส่วนใหญ่มี ๕ ด้าน คือ ๑. ด้านการวางแผน บุคคลขาดความเข้าใจในระบบการบริหารการจัดการ
และมีทัศนคติที่ต่างกัน ท าให้กระบวนการพัฒนาเป็นไปได้ยาก ๒. ด้านการจัดองค์การมีการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่บุคลากรเน้นทางสังคมมากเกินไป ๓. ด้านสั่งการ ใช้ความส าคัญทางความคิด
มากกว่าการใช้เหตุผล ขาดการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ๔. ด้านประสานงาน ยังขาดการ
พัฒนา ขาดองค์ความรู้ในการศึกษา การศึกษาอบรมมีปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาวัด ๕.ด้าน
การควบคุม ขาดประสิทธิภาพในการเข้าไปควบคุมตรวจสอบในการปฏิบัติหน้ าที่ ดังนั้นรูปแบบ
หลักการและวิธีการ หลักธรรมที่เก่ียวข้องกับการบริหารการพัฒนาวัด องค์กรถือว่าเป็นลักษณะของ
สังคมหนึ่งที่มีส่วนประกอบส าคัญ คือ ๑.การพัฒนาองค์การ เพ่ือให้องค์กรสามารถแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ๒. การพัฒนางาน มุ่งให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การพัฒนาองค์การ
                                                           

นิสิตปริญญาเอก, วิทยานิพนธ์หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   
คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

รองศาสตราจารย์., ที่ปรึกษาหลัก 
รองศาสตราจารย์ ดร., ท่ีปรึกษาร่วม 
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ซึ่งเป็นระบบการที่เกิดจากการอยู่ร่วมกัน การประสานงาน และการช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายใน
องค์การ ๓.การพัฒนาคน ถือว่าเป็นเป้าหมายส าคัญในการปกครองคณะสงฆ์ ต้องพัฒนา ส่งเสริม 
สนับสนุน โดยเฉพาะผู้น าหรือเจ้าอาวาสในการปกครองคณะสงฆ์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ถูกต้องตามพระธรรมวินัยโครงสร้างการบริหารงานการมีระบบควบคุม มีกระบวนการและกิจกรรม
ที่จะน าไปสู่เป้าหมายขององค์กร คือ โครงสร้างขององค์กร บุคคล สังคม งานและกิจกรรม รวมถึง
เทคโนโลยี ตัวแปรเหล่านี้จะต้องมีความสัมพันธ์กัน โดยมีเป้าหมายขององค์กรเป็นแนวทางที่จะ
น าไปสู่ความส าเร็จ โดยเฉพาะด้านการศึกษา ควรเน้นการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมแก่เด็กและ
เยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ด้านสถานที่ก็ควรมีการจัดสถานที่
ให้เพียงพอเหมาะสมต่อความต้องการของชุมชน และด้านการปกครองการปกครองคณะสงควรยึด
การปกครองธรรมาธิปไตยเป็นแบบอย่างปฏิบัติถือเอาพระธรรมวินัยเป็นหลัก เพ่ือความดีงามความ
จริง ความชอบธรรมในการปกครองคณะสงฆ์ การมีรูปแบบหลักการในการบริหารพัฒนาวัดตาม
หลักธรรมอปริหานิยธรรม ๗ ที่จะช่วยสนับสนุนการปกครองให้ด าเนินไปด้วยดีส่งผลให้เกิด
คุณประโยชน์ และเกิดความสามัคคีในสังคม ดังนั้นรูปแบบการบริหารการพัฒนาวัดของเจ้าอาวาส
ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๖ โดยพัฒนาผู้น าภิกษุสงฆ์หรือเจ้าอาวาสจะต้องท าหน้าที่ในการ
ด าเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามพระธรรมวินัย ระเบียบ ค าสั่ง 
ชี้แจงแนะน าการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อยู่ในบังคับบัญชาให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยและก่อให้เกิด
ความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ ท าให้เกิดความเจริญรุ่งเรื่องในการพัฒนาการบริหารงาน 
รวมถึงเพ่ือให้เกิดประโยชน์และความสุขแก่ประชาชน และเกิดความเลื่อมใสศรัทธาน าไปสู่ความ
ช่วยเหลืออุปถัมภ์ท านุบ ารุงกิจการงานด้านต่างๆ ของวัดประชาชนได้เข้ามาท ากิจกรรมต่างๆ ที่วัด
อย่างสม่ าเสมอและเพ่ิมจ านวนมากยิ่งขึ้น และท าให้วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนตลอดไป 
 
ค าส าคัญ : รูปแบบ, การบริหารการพัฒนาวัด 
 
 
 

ABSTRACT 
 The model for the management and developments of temples in Area 6 
has the following objectives: 1) to study the current state and problems of 
management measures of temples in Area 6, 2) to study the patterns and 
principles, methods, concepts and theories related to the management and 
development of temples in Area 6, 3) to research the management of the 
administration and development of the temples by abbots in Area 6 in 5 selected 
provinces: Lampang, Chiang Rai, Phayao, Phraeand Nan, studying the management 
style of the abbot of the temple. The research method used was a combination of 
quantitive and qualitative methods. Questionnaires from and in-depth interviews 
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with key stakeholders in order identify the issues and determine the objectives and 
framework of the study. The study found obstacles to successful management and 
development of temples. The majority of the issues can be divided among seven 
groups: People. Insufficient understanding of the management system and an 
uncooperative attitude. Management. Excessively broad focus on the transfer of 
social knowledge. Rules. The importance of opinion over the use of reason. Lack of 
motivation to work. Education. Low level of educational development. Lack of 
knowledge in education. Education and training barriers to development of the 
temple. Budget. Insufficient budgets. Materials. Inadequate equipment for 
successful development of the temples, poor and unsafe condition of the 
equipment. Location. Inhospitable places for development such as land tenure 
issues. Thus, the principles and methods, concepts and theories relating to the 
management and development of the temples are based on the temple as a social 
organization. Being a social organization, the temple must have the following: an 
organizational structure, staff, community, work, activities and technology. The goal 
of the organization must be focused on approaches that will lead to success, 
especially in education. A focus should be placed on cultivating morality and ethics 
in children and young people to have a better understanding of the principles of 
Buddhism. The temple should have appropriate facilities to meet the needs of the 
community. The administration of the temple should be based on Buddhist 
democratic principles for truth, goodness and fairness for the monks. The 5 part 
welfare management model of the teachings of Wachee will aid the management 
of people; ensure the continuation in the development of all society; enable 
benefit and growth; protect against failure; promote democracy among men; allow 
for fair application of the rules. All for the benefit and harmony in society. The 
management of the temple by the abbot should be in accordance with the 
administrative rules and laws of Maha Thera and not in conflict with the law and 
discipline. The administration, orders and coordination need to be uniform 
following an agreed format. The chain of command is ordered from top to bottom. 
PDCA should be used to monitor administration to achieve the objectives that have 
been defined.  In conclusion, abbots or lead monks in temples in Area 6 must 
ensure smooth temple management and development. Abbots must ensure 
discipline is observed, regulations adhered to and orders followed. Abbots must 
issue clear orders to those in their command and contribute to unity among the 
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group for continual development and success. Success which includes the benefit 
and happiness of the people and the trust of the local community. With trust 
comes continually increasing community involvement in the temple and its 
activities. Placing the temple at the center of the community forever. 
Keywords: model, management and developments of temples 
 
๑. บทน า  
 ปัญหาอุปสรรคของการพัฒนาวัด คือ วัดเป็นองค์กรหนึ่งที่อยู่คู่กับสังคมไทยตั้งแต่สมัย
โบราณกาลจนกระท่ังถึงสมัยปัจจุบันนี้ พระสังฆาธิการ หมายถึงเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาสเป็น
ต้น เป็นผู้บริหารกิจการคณะสงฆ์ มีหน้าที่ดูแลควบคุมความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาวัด หากวัด
ใดมีเจ้าอาวาสที่มีความรู้ความสามารถทางบริหารจัดการก็สามารถท าให้การด าเนินงานของวัดมี
ระบบเกิดประสิทธิภาพ ส่งผลให้วัดเจริญรุ่งเรือง เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของผู้มาพบเห็น และสามารถ
ท าประโยชน์ให้แก่พุทธศาสนาและสังคมไทยมากขึ้น ในปัจจุบันนี้ พระสังฆาธิการที่มีความสามารถ
บริหารพัฒนาวัดอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมีจ านวนน้อย สาเหตุหนึ่งมาจากการขาดความรู้
เรื่องการบริหารจัดการสมัยใหม่ท่ีจะน าไปประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการวัดของตนให้เป็นองค์กรที่
มีประสิทธิภาพ โดยทั่วไปพระสังฆาธิการไม่มีโอกาสได้เรียนรู้ถึงวิธีการทางการพัฒนาการแนวใหม่ 
ไม่ได้รับการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการหรือจากการศึกษาภาพปฏิบัติจริง ด้วยเหตุนี้ วัดทั้งหลายจึง   
ไม่สามารถดึงความสนใจให้คนรุ่นใหม่เข้าวัดปฏิบัติธรรม นอกจากนั้น พระสงฆ์ไม่มีศักยภาพในการ
ท าประโยชน์ให้แก่สังคมวัดและชุมชนได้เต็มความสามารถ เมื่อเป็นเช่นนี้ ถ้าหากปล่อยให้วัดมี   
สภาพเช่นนี้ต่อไป บทบาทของวัดที่มีต่อชุมชนและสังคมไทยจะลดน้อยลงไปเรื่อยๆ และไม่สามารถ
ช่วยเหลือพระพุทธสาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปได้๑  การบริหารการพัฒนาวัด ได้แก่ หน้าที่ของ
เจ้าอาวาส ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
พ.ศ.๒๕๓๕ โดยเจ้าอาวาสมีหน้าที่ดังนี้๒ ในการบ ารุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดให้
เป็นไปด้วยดี ปกครองและสอดส่องให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ที่มีที่อยู่หรือพ านักอาศัยอยู่ในวัดนั้น
ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยกฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ หรือค าสั่งของมหาเถรสมาคม 
รวมถึงให้ความสะดวกตามสมควรในการบ าเพ็ญกุศล เพ่ือค าสั่งเจ้าอาวาสซึ่งได้สั่งโดยชอบด้วยพระ
ธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับระเบียบหรือค าสั่งของมหาเถรสมาคม โดยแนวทางการ

                                                           
๑ การปกครองคณะสงฆ์ภาค ๖, การบริหารการพัฒนาวัด, (กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, ๒๕๕๕), 

หน้า ๔๕. 
 ๒ พระวิสุทธิภัทรธาดา, พระราชบัญญัติคณะสงฆ์และกฎมหาเถรสมาคม, (กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า ๖๙. 
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พัฒนาวัดของเจ้าอาวาสที่เป็นพระสังฆาธิการผู้มีหน้าที่ในการบริหารวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 
๖ มีจ านวนบุคลากร/พระสังฆธิการ ๒,๑๕๑ รูป๓  
 ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่อง “รูปแบบการบริหารการพัฒนาวัดของเจ้าอาวาทในเขตปกครอง
คณะสงฆ์ภาค ๖” เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคการบริหารวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์
ภาค ๖ เพ่ือศึกษารูปแบบพัฒนาวัดของ เจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๖ ผลจากวิจัยครั้งนี้ 
ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปใช้ประโยชน์เพ่ือเป็นฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารการ
พัฒนาวัดให้มีประสิทธิภาพและเจริญรุ่งเรื่องต่อไป 
 
 

๒. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 ๒.๑ เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคการบริหารวัดในเขตปกครองคณฺะสงฆ์
ภาค ๖ 
 ๒.๒ เพ่ือศึกษาหลักการและหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการพัฒนาวัด 
 ๒.๓ เพ่ือเสนอรูปแบบการบริหารการพัฒนาวัดของเจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์
ภาค ๖ 
 
๓. ขอบเขตการวิจัย 
     ๓.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา  

 ผู้วิจัยได้ก าหนดเนื้อหาของการวิจัยเป็นการศึกษาการบูรณาการระหว่าง การบริหารการ
พัฒนาวัด แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยประเด็นการบริหารการพัฒนาวัด  ซึ่งประกอบด้วย การ
วางแผน การจัดองค์การ การสั่งการ การประสานงาน และการควบคุมงาน ในการบริหารการพัฒนา
วัด 
 ๓.๒ ของเขตด้านประชากรและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้  ๑. ประชากร
และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามประชากรที่ก าหนดครั้งนี้ 
ได้แก่ คือ พระสังฆาธิการระดับผู้ช่วยเจ้าอาวาส เจ้าอาวาส เจ้าคณะต าบล เจ้าคณะอ าเภอ รองเจ้า
คณะจังหวัด เจ้าคณะจังหวัด ในพื้นที่ เขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๖ ประกอบด้วย ๕ จังหวัด คือ 
ล าปาง เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน โดยผู้วิจัยได้จากประชากรทั้งสิ้น  ๑,๔๖๙ รูป ๒. ประชากร
และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In - depth 
Interview) โดยก าหนดผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) จากผู้ที่เกี่ยวข้องการบริหารการพัฒนา
วัด ประกอบด้วยเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอ าเภอ เจ้าคณะต าบล เจ้าอาวาส และผู้อ านวยการ

                                                           
 ๓ การปกครองคณะสงฆ์ภาค ๖, การตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี, (ล าปาง : วัดพระเจดีย์ซาวหลัง, 
๒๕๕๕), หน้า ๔๐. 
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ส านักงานพุทธศาสนาประจ าจังหวัด แห่งละ ๕ รูป/คน รวมทั้งหมด ๒๕ รูป/คน  ๓. ประชากรและ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ ในการได้ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus 
Group Discussion) เพ่ือพิจารณารูปแบบการบริหารการพัฒนาวัดของเจ้าอาวาสในเขตปกครอง
คณะสงฆ์ภาค ๖ โดยการสนทนาFocus Group จากผู้เชี่ยวชาญในด้านการบริหารและการพัฒนา
วัด ๑๐ รูป/คน 
 
๔. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) ระหว่างการวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) กับการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยได้
ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ดังนี้ ๑) ศึกษาวิเคราะห์เอกสารและแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ๒) 
ศึกษาวิเคราะห์สภาพทั่วไปของการบริหารพัฒนาวัดของเจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๖   
๓) วิเคราะห์การแนวคิด การน าหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร การพัฒนาวัด โดยการแจก
แบบสอบถาม ๔) วิเคราะห์การน าหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร การพัฒนาวัด ของผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ๕) น าเสนอรูปแบบหลักการและวิธีการ แนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารการพัฒนาวัดโดยท าการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
จากผู้เชี่ยวชาญ 
 
๕. ผลการวิจัย  
 ๑. ด้านการวางแผน (Planning) เจ้าอาวาสวัดในเขตปกครองคณฺะสงฆ์ภาค ๖ ได้มีการ
วางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับการบริหารวัดของคณะสงฆ์ภาค ๖ และมีการ
วางแผนพัฒนาการปฏิบัติงานให้เจ้าอาวาสด าเนินการบริหารวัดได้ตามกฎเกณฑ์การพัฒนายุคใหม่
ของคณะสงฆ์ภาค ๖ และผู้บริหาร/พระสังฆาธิการ ได้มีการประชุมวางแผนการบริหารและการ
พัฒนาวัดตามวัตถุประสงค์ของคณะสงฆ์ภาค ๖ และได้มีการวางแผนการบริหารและการพัฒนาวัด
ทั้งเชิงรับและเชิงรุกเพ่ือให้เจ้าอาวาสมีหน้าที่ใช้ความสามารถท างานได้ตามแผนการที่รับรอง มีการ
วางแผนการพัฒนาวัดเพ่ือรองรับการปรับเปล่ียนการบริหารที่มีแนวทางการบูรณาการให้เหมาะสม
กับสภาพปัจจุบัน  
 ๒. ด้านการจัดองค์กร (Organizing) เจ้าอาวาสวัดในเขตปกครองคณฺะสงฆ์ภาค ๖ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เจ้าอาวาสส่วนใหญ่มีหน้าที่ให้ความสะดวกในการบริการแก่
ประชาชนในการจัดการเก่ียวกับการสาธารณสงเคราะห์ในวัดของตนอย่างต่อเนื่อง รองลงมาก็คือเจ้า
อาวาส มีหน้าที่อบรมสั่งสอนบุคลากรภายในวัดของตนให้ท างานตามระยะเวลาที่ได้รับมอบหมาย
ด้วยความรับผิดชอบ และได้มีการจัดการส่งเสริมบุคลากรคือ พระภิกษุสงฆ์ที่ได้ท าคุณงามความดี
ด้วยการยกย่องให้ได้รับยศ ต าแหน่งหน้าที่การงานดีขึ้น ปฏิบัติงานอยู่ในกฎเกณฑ์ ตามกฎระเบียบ
ของคณะสงฆ์ภาค ๖ เป็นต้น  
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 ๓. ด้านการส่ังการ (Commanding) เจ้าอาวาสวัดในเขตปกครองคณฺะสงฆ์ภาค ๖ โดย
ภาพรวม ได้มีการคัดเลือกบุคลากรส ารองเพ่ิมเติมไว้ เพ่ือเตรียมการจัดทีมงานให้มีคุณภาพสามารถ
เข้ามาปฏิบัติงานต่อได้เมื่อมีความจ าเป็น และได้มีการฝึกอบรมบุคลากรคือ พระภิกษุสงฆ์ให้มีความ
ช านาญในการประกอบพิธีกรรม เช่น การสวดมนต์ การเทศน์ การสอนกรรมฐาน รวมถึงได้มี การ
จัดการส่งเสริมบุคลากรคือ พระภิกษุสงฆ์ที่ได้ท าคุณงามความดีด้วยการยกย่องให้ได้รับยศ ต าแหน่ง
หน้าที่การงานดีขึ้น มีหน้าที่อบรมสั่งสอนบุคลากรภายในวัดของตนให้ท างานตามระยะเวลาที่ได้รับ
มอบหมายด้วยความรับผิดชอบ  
 ๔. ด้านการประสานงาน (Coordinating) เจ้าอาวาสได้มีการจัดประชุมสัมมนาปีละ ๑ 
หรือ ๒ ครั้ง เพ่ือให้บุคลากรคือ พระภิษุสงฆ์ที่ปฏิบัติหน้าที่แสดงทัศนวิสัยเกี่ยวกับผลการท างาน 
และได้รับเป็นที่ปรึกษาและให้ขวัญก าลังใจแก่เจ้าอาวาสผู้ท าหน้าที่ในการดูแลรักษาพัฒนาของตน 
ได้มีการสอบถามถึงปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการพัฒนาวัดแต่ละวัดว่า เจ้า
อาวาสได้ด าเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่ รวมถึงได้มีการประสานงานบุคลากรที่มีต าแหน่ง
หน้าที่การงานตามวัตถุประสงค์องค์กรของคณะสงฆ์ภาค ๖ ฝึกอบรมบุคลากรคือ พระภิกษุสงฆ์ให้มี
ความช านาญ มีความพร้อมในการพัฒนาวัดในสภาพปัจจุบัน และได้รับเป็นที่ปรึกษาและให้ขวัญ
ก าลังใจแก่เจ้าอาวาสผู้ท าหน้าที่ในการดูแลรักษาพัฒนาของตน  
 ๕. ด้านการควบคุม (Controlling) ควรจะมีการลงโทษหรือการสั่งการให้เจ้าอาวาสหยุด
ปฏิบัติงานชั่วคราวเพ่ือให้มีการตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาวัดที่มี
ปัญหาการร้องเรียน มีการตรวจสอบผลการบริหารและการพัฒนาวัด แต่ละวัดว่าเจ้าอาวาสได้
ท างานได้ผลดีมากน้อยอย่างไร มีการแนะน าเจ้าอาวาสให้ด าเนินการบริหารและการพัฒนาวัดของ
ตนเองให้เกิดการโปร่งใสในเรื่องการเงินและการด าเนินการ และได้ท าการก ากับดูแลการบริหารและ
การพัฒนาวัดของเจ้าอาวาสแต่ละวัด ตามบทบาทหน้าที่ของคณะสงฆ์ภาค ๖ ให้เป็นไปตามแผน มี
การชี้ถึงโทษ ระบุปัญหาอุปสรรคในการบริหารและการพัฒนาวัดให้เจ้าอาวาสทราบข้อมูล และ
น าไปปฏิบัติตามให้ถูกต้อง 
 

๕. อภิปรายผล  
 จากการศึกษาแนวคิดการพัฒนารูปแบบบริหารการพัฒนาวัดของเจ้าอาวาสในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๖ ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลการวิจัยดังต่อไปนี้ 

๑. การพัฒนาองค์การ เพ่ือให้องค์กรสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Share and learn) 
ของบุคลากรในองค์กร โครงสร้างการบริหารงาน ซึ่งเป็นส่วนที่ส าคัญถือเป็นหัวใจของการปกครอง
คณะสงฆ์ โดยต้องอาศัยบรรยากาศที่เอ้ือต่อการสร้างความรู้ผ่านการท ากิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของเริงฤทธิ์ พลนามอินทร์ ได้วิจัยเร่ือง บทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาตามแนวพุทธ
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ศาสนาในจังหวัดอุดรธานี ผลการวิจัยพบว่า๔ พระสงฆ์ในจังหวัดอุดรธานีมีบทบาทในการพัฒนาตาม
แนวพุทธศาสนาทั้ง ๓ ด้าน ดังนี้ ๑. การพัฒนาด้านวัตถุ พระสงฆ์ส่วนใหญ่มีบทบาทในการพัฒนา
ภายในบริเวณวัดเป็นส าคัญ ได้แก่ จัดสร้างห้องน้ า ห้องส้วม และถังเก็บน้ าฝนเพ่ือการจัดการด้าน
โภชนาการ และสุขภาพอนามัย จัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมเพ่ือให้การศึกษาแก่บุคคลทุกวัยทุก
ระดับ การอนุรักษ์ป่าไม้ รวมทั้งการรักษาสภาพแวดล้อมภายในวัดและสร้างศาลาการเปรียญเพ่ือ 
สาธารณูปโภค ส่วนนอกวัดได้บริจาคเงินเป็นกองทุนการศึกษาหรือสมทุบทุนอาหารกลางวันและ
สนับสนุนการก่อสร้างศาลาประชาคมในต าบลและหมู่บ้าน ๒.การพัฒนาด้านจิตใจ พระสงฆ์ส่วน
ใหญ่ได้อบรมประชาชนในการสวดมนต์รักษาศีล พอๆ กับการแสดงธรรมเทศยาในวันพระ อบรม
โดยใช้ค าคม อุทาหรณ์และสุภาษิต ประกอบตามโอกาสอันควร จากกลุ่มคนส่วนน้อยไปสู่กลุ่มคน
ส่วนใหญ่ รวมทั้งแนะน าและชักชวนให้ลด ละ เลิก อบายมุขอีกด้วย ๓.การพัฒนาด้านสังคม 
พระสงฆ์ส่วนใหญ่ได้ช่วยกระตุ้นจิตใจประชาชนให้กระท าความดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความบริสุทธิ์
ยุติธรรม ร่วมประชุมและให้ข้อเสนอแนะในการท างานแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน เพ่ือสร้างความ
สามัคคีและความสงบสุขในชุมชน 
 ๒. การพัฒนางาน มุ่งให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การพัฒนา
องค์การซึ่งเป็นระบบการที่เกิดจากการอยู่ร่วมกัน การประสานงาน และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ภายในองค์การ โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงระบบองค์กรอย่างมีแบบแผน เพ่ือให้องค์การสามารถแก้ไข
ปัญหาและมีการพัฒนาการอย่างเหมาะสมด้วยการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ท างานขององค์การซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทรงวิทย์ แก้วศรี ได้วิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์
ยุทธวิธีการประกาศศาสนาของพระพุทธเจ้า” ผลการวิจัยพบว่า๕ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบว่า
ยุทธวิธีตามทฤษฏีการบริการสมัยใหม่แบบตะวันตกนั้นถ้ายึดเอาทฤษฎีเหล่ านี้เป็นกรอบความคิด
เมื่อเทียบเคียงแล้วทฤษฎีดังกล่าวสอดคล้องกับยุทธวิธีการประกาศศาสนาของพระพุทธเจ้าหรือไม่
เพียงไรเพราะวิธีการของพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นก่อน ๒,๕๐๐ ปีมาแล้ว ผลการวิจัยพบว่าหลักการ
บริหารสมัยใหม่ตามรูปแบบการบริหารเชิงยุทธวิธีนั้นสอดคล้องกันกับวิธีการของพระพุทธเจ้าที่ทรง
ใช้ก่อนแล้วทั้งสิ้น วิธีการของพระองค์เป็นวิธีการปฏิบัติจริง เรียบง่ายกระชับรับกุม ตรงประเด็น 
สามารถจัดการแก้ปัญหาการบริหารได้ทุกเรื่องอย่างได้ผล มีประสิทธิ์ภาพทั้งนี้เพราะทุกกระบวน
ความคิดของพระองค์เป็นระบบและสมเหตุสมผล 
 ๓. การพัฒนาคน ถือว่าเป็นเป้าหมายส าคัญในการปกครองคณะสงฆ์ ต้องพัฒนา ส่งเสริม 
สนับสนุน โดยเฉพาะผู้น าหรือเจ้าอาวาสในการปกครองคณะสงฆ์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ถูกต้องตามพระธรรมวินัย สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฌาน ตรรกวิจารณ์ ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนา

                                                           
๔ เริงฤทธิ์  พลนามอินทร์, “บทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาตามแนวพุทธศาสนาในจังหวัดอุดรธานี”, 

ปริญญานิพนธ์ศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๔๐). 
๕ ทรงวิทย์ แก้วศรี, “การศึกษาวิเคราะห์ยุทธวิธีการประกาศศาสนาของพระพุทธเจ้า”, วิทยานิพนธ์

พุทธศาสนตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑). 
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ทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ” ผลการศึกษาวิจัยพบว่า๖ แนวความคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิง
พุทธจะมีพุทธธรรมเป็นฐานคิดในการพัฒนา โดยมีพุทธเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีระบบ ทฤษฎีจิตวิทยา 
การเรียนรู้และอริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นแนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการพัฒนาโดยมีเป้าหมายการพัฒนา ๒ 
ระดับ คือ ระดับโลกียธรรมและระดับโลกุตรธรรม ส่วนปรัชญาในการพัฒนานั้นตั้งอยู่บนความเชื่อ
ที่ว่ามนุษย์สามารถพัฒนาได้พุทธธรรมมีเป้าหมายที่การพัฒนาปรับปรุงมนุษย์ใช้ปัญหาของมนุษย์คือ 
“ทุกข์” เป็นตัวตั้ง ใช้หลักธรรมอริยสัจ ๔ เป็นหลักในการพัฒนาและการคิดเชิงระบบ ส าหรับ
เป้าหมายในการพัฒนานั้นจะมี ๓ ประการ คือ ๑) ท าให้มนุษย์มีความสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดีมี
ประสิทธิภาพ ๒) มีจริยธรรมคุณธรรมในการด าเนินชีวิตและ ๓) พัฒนาไปสู่ระดับสูงสุด คือการพ้น
ทุกข์อย่างสิ้นเชิงสู่ภาวะนิพพานหรือนิโรธการพัฒนาทรัพยกรมนุษย์เชิงพุทธมี ๓ องค์ประกอบการ
พัฒนาคือการพัฒนาระดับบุคคล ระดับกลุ่มและการพัฒนาในระดับองค์การจะตัวแบบในการพัฒนา
ซึ่งสามารถใช้เป็นกระบวนการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธได้ด้วย 
 
๖. ข้อเสนอแนะ 

๖.๑) วางแผนการจัดการทรัพยากรบุคคล น าหลักทางพระพุทธศาสนาและวิชาการ
ทางด้านสถิติเข้ามาช่วยในการด าเนินการเพ่ือแสวงหาข้อเท็จจริงและความเป็นไปได้ ในการวางแผน
โครงสร้างขององค์การอย่างเหมาะสม 

๖.๒) ในการสรรหาบุคลากรเข้ามาด าเนินงาน ควรคัดเลือกจากความรู้ ความสามารถ
ในการด าเนินงาน และความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ 

๖.๓. ควรน าเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติการท างาน ในเรื่องของการ
ประชาสัมพันธ์ สั่งการ และการติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

๖.๔) ส่งเสริมทางด้านการศึกษาและฝึกอบรม ควบคุมตรวจสอบการท างานอย่าง
เคร่งครัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

๖ฌาน ตรรกวิจารณ์, “การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์ชิงพุทธ”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๐). 
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บทคัดย่อ 
  บทความวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (๑) เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาอุปสรรคการจัดการ
การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม (๒) เพ่ือการบูรณาการหลักพุทธธรรมส าหรับการจัดการ
การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม (๓) เพ่ือน าเสนอการพัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษาพระ
ปริยัติธรรมแผนกธรรม ระเบียบวิธีวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ
นักเรียนในส านักเรียนในพื้นที่นครปฐม จ านวน ๓๔๔ รูป เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม 
มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๘๗๑ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่ จ านวน ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลัก 
จ านวน ๒๐ รูป ที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม 
ส านักเรียนในพ้ืนที่นครปฐม แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา
เพ่ือหารูปแบบเบื้องต้นก่อนน าเสนอต่อการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพ่ือ
พัฒนารูปแบบให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  
 ผลการวิจัยพบว่า ๑) สภาพการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรมในปัจจุบันนี้ พระ
สังฆาธิการได้ด าเนินการพัฒนารูปแบบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพ่ือการบูรณาการที่เหมาะสมกับ
การศึกษาพระปริยัติธรรมให้มีความสอดคล้องตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ตลอดจนถึงกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับส านักเรียน เพ่ือส่งเสริมการสร้างทรัพยากรบุคคลคือพระภิกษุ สามเณร ผู้เป็นศาสน
ทายาทสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในอนาคต นอกจากนั้น ปัญหาอุปสรรคการจัดการเพ่ือการบูร
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ณาการที่ไม่เหมาะสมกับการศึกษาพระปริยัติธรรมในปัจจุบันนี้ สาเหตุส าคัญมาจากวิสัยทัศน์ไม่
ชัดเจน พันธกิจไม่เหมาะสม กระบวนการจัดการภายในส านักเรียนไม่ชัดเจน เป็นต้น ๒) การบูรณา
การหลักพุทธธรรมส าหรับการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ตามหลักการจัดการ
ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การบริหารบุคคล การอ านวยการ และการควบคุมเป็น
ต้น ตามหลักอิทธิบาท ๔ ประกอบด้วย ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา๓) แนวทางการพัฒนา
รูปแบบการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมในจังหวัดนครปฐม จากการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ของผู้วิจัย ประกอบด้วย ๕ ด้าน คือ ๓.๑) ด้านการวางแผน ควรมีการประชุม
ปรึกษาหารือกันแล้วก็ขอมติความเห็นชอบในที่ประชุมสงฆ์ มอบหมายให้ครูอาจารย์ได้มีบทบาท
หน้าที่อย่างชัดเจน ก ากับดูแลรักษากฎระเบียบแต่งตั้งคณะครูอาจารย์ผู้สอนตามชั้นต่างๆ ๓.๒) 
ด้านการจัดองค์การ ควรมีการแต่งตั้งครูอาจารย์เจ้าหน้าที่อย่างมีระเบียบโครงสร้างคณะผู้บริหาร
เป็นไปตามกฎเกณฑ์ การพัฒนาการท างานก าหนดต าแหน่งหน้าที่การงานแต่ละบุคคล ๓.๓) ด้าน
บริหารบุคคล ควรมีการสรรหาบุคลากรยึดหลักตามความเหมาะสม กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร
ท างานอย่างเหมาะสม การฝึกอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถ ๓.๔) ด้านอ านวยการ คณะ
ผู้บริหารสนับสนุนการเรียนการสอน การประสานงานอย่างมีระบบ สนับสนุนทุนทรัพย์เพ่ือการเรียน
การสอน ปฏิบัติงานกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวกับการศึกษาช่วยเหลือสังคม และ ๓.๕) ด้านการ
ควบคุม ก าหนดการวันเปิดเรียนและวันปิดเรียน โดยพร้อมเพรียงจัดการอบรมนักธรรมก่อนสอบ 
พิจารณาการส่งรายชื่อนักเรียนอย่างรวดเร็ว 
ค าส าคัญ : การจัดการ, พระปริยัติธรรม, แผนกธรรม 
 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were: 1.to study the general environments 
and problems of Pariyattidhamma studies, Dhamma department management, 2. 
To integrate the Buddhist theories and principles for Pariyattidhamma studies, 
Dhamma department management, and 3. To propose the Management Model of 
Pariyattidhamma Studies, Dhamma Department. The methodology was the mixed 
methods between the quantitative and qualitative research methods. The 
quantitative method collected data with questionnaires from 344 samples who 
were the executive directors, professors, teachers, staffs and students at the 
Pariyattidamma department Dhamma schools in Nakhonpathom areas. Data were 
analyzed by descriptive and inferential statistics. The qualitative method collected 
data by In-Depth-Interview with 20 key informants, who were involved with 
developing the model of Pariyattidhamma studies Dhamma department school 
management. The data were analyzed by descriptive interpretation. 
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  The research findings were as follows: 1) The general environments of 
Pariyattidhamma Dhamma department schools were carried out by the 
administrative monks abiding the rules and regulations of schools systems to 
promote the human resource development. They were Bhikkhu and novices who 
were the future of Buddhism heritages. The problems of the inappropriate 
integration of the present Pariyattidhamma studies, Dhamma department such as 
unclear vision, inappropriate mission, and unclear internal management. 2) The 
integration of Buddhist theories and principle for Pariyattidhamma studies 
management according to the five managerial principles such as planning, 
organizing, staffing, directing and controlling with Iddhipada 4 such as Chanda: Will, 
Viriya: Effort, citta: thoughtfulness and vimangsa: Investigation. 3)The development 
of management model of Pariyattidhamma studies, Dhamma department schools 
in Nakhonpathom province were found asfollows : 3.1)The planning, there should 
be consultation meeting then approved the resolution. Teachers were assigned to 
roles and responsibilities clearly according to supervision regulations3.2)The 
organization had appointment of teachers and staff systematically. The 
management structure was in accordance with the rules. Development work 
required individual positions. 3.3)The staffinghad appropriate recruitment principles . 
Develop strategies and training for skill development worked properly. 3.4)The 
directing, the management supported teaching, learning and coordination with the 
system and financial support for teaching and learning, working with other agencies 
for educational andsocial assistance.  3.5)The controlling had schedule dates for 
learning and school holidays, tutoring students before central examination and 
scrutinizing students’ names to expediteto the central examination bureau. 
Keywords: Management, Pariyattidhamma, Dhamma Department 
 
๑. บทน า 
 เมื่อพระพุทธเจ้าทรงพระชนม์อยู่ ได้สั่งสอนพุทธบริษัทให้รู้หลักการเพ่ือการบูรณาการ
หรือการประยุกต์ใช้กับการศึกษาพระปริยัติธรรมมานาน ต่อมาพระเถรานุเถระได้พัฒนารูปแบบสืบ
ทอดกันมาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือมุ่งให้ทุกคนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ ส่วนการศึกษาพระปริยัติธรรม
เป็นกุญแจส าคัญในการพัฒนารูปแบบการศึกษายุคใหม่ คือ ท าอย่างไรที่จะให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ด้วยตนเอง วัตถุประสงค์ของการศึกษาพระปริยัติธรรม คือ ท าอย่างไรที่จะน าความรู้นั้นไปสร้างและ
พัฒนาตนเอง พัฒนาสังคมต่อไป นอกจากนั้น การเรียนรู้ไม่ใช่เป็นเพียงให้รู้เท่านั้น แต่ต้องให้รู้ถึง
ความจริงจนถึงระดับความรู้ที่พ่ึงตนได้จนเป็นที่พ่ึงของคนอ่ืนได้ กล่าวคือเป็นเครื่องมือในการสร้าง
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ประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวมได้ และที่สุดท้ายควรจะมีการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้จนถึง
ระดับสุดยอดที่เรียกว่าการรู้หลักพุทธศาสตร์ วิชาความรู้ใดๆ ก็ตาม ถ้ามนุษย์น าไปใช้ไม่ได้ หรือ มี
ความรู้แล้วแต่ไม่สามารถสร้างประโยชน์ได้ ไม่ท าให้มนุษย์เกิดความเจริญงอกงามได้ วิชาความรู้นั้น
ก็เป็นเพียงขยะความรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้เป็นเป้าหมายส าคัญเพ่ือการบูรณาการหรือการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในเชิงสร้างสรรค์ การพัฒนารูปแบบการศึกษา ผู้บริหารจะต้องมองให้ถึงมิติของ
ความคิดว่า ควรจะให้ผู้เรียนมีความคิดอย่างไร มีขอบเขตวิสัยทัศน์อย่างไร การพัฒนารูปแบบการ
เรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผู้บริหารต้องมองให้ชัดว่า นักเรียนจะต้องเรียนรู้ควบคู่ไปกับ
การศึกษาสิ่งแวดล้อม เรียนรู้ที่จะต้องเสียสละเพ่ือส่วนรวมควบคู่กันไป ต้องรับรู้ปัญหาของตนเอง
และปัญหาของสังคม รู้จักแยกแยะความดีออกจากความชั่วให้ชัดเจน ต้องมองให้เห็นโทษของความ
ฉลาดแบบเฉโกกับความฉลาดแบบกุสโล จะต้องรู้จักเลือกวิชาที่ศึกษา นอกจากนั้น คนที่ฉลาดแบบ
เฉโก หมายถึงคนมักง่าย เห็นแก่ตัวและเอารัดเอาเปรียบคนอ่ืน ส่วนคนฉลาดแบบกุสโล หมายถึง
กัลยาณมิตรที่ช่วยแนะน า ช่วยเหลือกิจธุระเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น ในปัจจุบันนี้สังคมมนุษย์ประกอบไป
ด้วยคนกับระบบ สังคมเลวเพราะคนสร้างระบบเลว ระบบเลวเพราะคนฉลาดแต่เห็นแก่ตัว 
เทคโนโลยีจะเป็นตัวให้ทั้งคุณและโทษ ถ้าคนเลวน าไปใช้ก็เกิดผลเสียหายแก่สั งคม แต่ถ้าคนดี
น าไปใช้ก็จะสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมเป็นต้น๑   
 พระสังฆาธิการ เป็นผู้บริหารกิจการคณะสงฆ์ จ านวน ๖ ด้านประกอบด้วย การ
ปกครอง การศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่ การสาธารณูปการ และการสาธารณ
สงเคราะห์เป็นต้น๒ การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึง
ปัจจุบันนี้ พระสังฆาธิการ ได้ดูแลรักษารูปแบบประเพณีวัฒนธรรมไทยเชิงประยุกต์ มีการสืบทอด
อายุพระพุทธศาสนาด้วยการพัฒนารูปแบบตามยุคสมัยอย่างต่อเนื่องตามล าดับไม่ขาดสาย วิธี
การศึกษาการพัฒนารูปแบบมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างแรงจูงใจบุคคลให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาด้วยหลักปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธเป็นต้น 
  
 ส าหรับการบูรณาการหรือการประยุกต์ใช้การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมตามหลัก
อิทธิบาท ๔ คือ เป็นหลักธรรมส าคัญของผู้บริหาร เป็นแนวทางส่งเสริมให้บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติ
ตามได้สติปัญญาญาณเกิดผลดีต่อหน้าที่การงาน เป็นปฏิปทาให้เกิดความส าเร็จตามเป้าหมาย๓ คือ 
ฉันทะความพึงพอใจ วิริยะความขยันหมั่นเพียร จิตตะความเข้าใจบุคคลรอบข้าง วิมังสามีการ
ไตร่ตรองพิจารณาเหตุผลส่วนปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน คือ บุคคลเข้ามาบวชเรียนหนังสือ
                                           
  ๑ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต), การศึกษาเคร่ืองมือพัฒนาที่ยังต้องพัฒนา , 
(กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, ๒๕๕๑), หน้า ๑๙. 
  ๒ พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ), การคณะสงฆ์และการศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๑๙. 
  ๓ พระพรหมคุณาภรณ์  (ป .อ.ปยุตฺ โต) ,  พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับบประมวลศัพท์ , 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์พระพุทธศาสนาของธรรมสภา, ๒๕๕๔), หน้า ๕๕๔. 
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ลดน้อยลงเรื่อยๆ ผู้ปกครองส่งเสริมบุตรหลานไปเรียนหนังสือในโรงเรียนภาคบังคับตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ นักเรียนขาดแรงจูงใจในการศึกษา ส านักเรียนมีวิสัยทัศน์ไม่
ชัดเจน พันธกิจของส านักเรียนไม่เหมาะสมกับยุคสมัย การจัดการศึกษาไม่ชัดเจน เช่น การบริหาร
บุคคล การบริหารการเงินการบริหารวัสดุอุปกรณ์และการจัดการ นอกจากนั้น บุคลากรในส านัก
เรียนไม่พร้อม คือ อาจารย์ผู้สอนหนังสือแต่ละชั้นประโยค ไม่มีการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา
ในวิชาที่ตนสอนให้มีความทันสมัย และไม่มีการเปรียบเทียบวุฒิการศึกษาให้มีความชัดเจนเป็นต้น๔  
 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาในการบริหารที่เป็นลักษณะของผู้บริหาร 
ครูอาจารย์ บุคลากรและผู้เรียนอ่อนในความมีอิทธิบาท ๔ คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสาและไม่มี
การจัดการอย่างเป็นระบบตามทฤษฎีการจัดการทั้ง ๕ คือ การวางแผน การจัดองค์การ การบริหาร
บุคคล การอ านวยการ การควบคุมจึงมีความสนใจศึกษาเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการ
การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมในจังหวัดนครปฐม” เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาอุปสรรคการ
จัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม เพ่ือการบูรณาการหลักพุทธธรรมส าหรับการจัดการการศึกษาพระ
ปริยัติธรรม และเพ่ือน าเสนอการพัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรมต่อไป ผู้วิจัย
ต้องการน าเสนอผลจากการวิจัยครั้งนี้ต่อผู้บริหารหรือเจ้าส านักเรียน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์เพื่อเป็นฐานข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษาพระปริยัติ
ธรรมให้มีประสิทธิภาพและเจริญรุ่งเรืองต่อไป 
 

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๒.๑ เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนก
ธรรม ในจังหวัดนครปฐม 
 ๒.๒ เพ่ือเพ่ือบูรณาการหลักพุทธธรรมส าหรับการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม 
แผนกธรรมในจังหวัดนครปฐม 
 ๒.๓ เพ่ือน าเสนอการพัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
ในจังหวัดนครปฐม 
 

๓. ขอบเขตการวิจัย 
 ๓.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  การวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมของ
นักธรรมใน จังหวัดนครปฐม”ผู้วิจัย ได้ท าการศึกษาการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม ตามหลัก
อิทธิบาท ๔หลักการจัดการ ได้แก่การจัดการ จ านวน ๕ ด้านประกอบด้วย ๑) การวางแผน ๒)การ
จัดองค์การ ๓) การบริหารบุคคล ๔) การอ านวยการ ๕) การควบคุม 

                                           
  ๔ พระปลัดสัมฤทธิ์ เทวธมฺโม (เปจิตตัง), รวมบทความวิชาการโครงการสัมมนาวิชาการ, 
ผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่น, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า 
๓๗๙. 
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 ๓.๒ ขอบเขตด้านตัวแปร 
  เชิงปริมาณ (Quantitative Research) ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 
ประกอบด้วย ตัวแปรต้น สถานภาพส่วนบุคคลซึ่งได้แก่ สถานภาพปัจจุบัน อายุและการศึกษา
เปรียญธรรม และตัวแปรตาม ได้แก่ การพัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนก
ธรรมที่มีต่อการพัฒนาเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนในส านักเรียน  
 เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ศึกษาเอกสาร พระไตรปิฏก หนังสือ งานวิจัย 
และแผนพัฒนาต่างๆ เพ่ือก าหนดตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยส าหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก( In-Depth 
Interview) แบบมีโครงสร้าง และการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
 ๓.๓ ขอบเขตด้านประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือบุคลากรในส านักเรียนได้แก่ ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ 
และนักเรียน ในแต่ละส านักเรียนในพื้นท่ีจังหวัดนครปฐม ในที่นี้คือ คณะสงฆ์ จังหวัดนครปฐม ซึ่งมี 
๗ อ าเภอ คือประชากรคณะสงฆ์ใน จังหวัดนครปฐม จ านวน ๒,๔๗๙ รูป๕  
  

๔. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ใน
จังหวัดนครปฐม” ผู้วิจัยได้ศึกษาโดยใช้การวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods) โดยการ
ศึกษาวิจัยเชิงปริมาณและการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ๔.๑ การวิจัยเชิงปริมาณ  
 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาสภาพการ
จัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม ดังต่อไปนี้ ๑. การจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม 
ตามหลักอิทธิบาท ๔ คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา ๒. การจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม ตามหลักการจัดการ คือ การวางแผน การจัดองค์การ การบริหารบุคคล การอ านวยการ 
และการควบคุม 
 ๔.๒ การวิจัยเชิงคุณภาพ 
  การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาจากเอกสาร
หลักฐานส าคัญ (Documentary Research) และการสัมภาษณ์บุคคลแบบเจาะลึก ( In-depth 
interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ที่เกี่ยวกับการจัดการการศึกษาพระ
ปริยัติธรรม 
 

๕. ผลการวิจัย 
  ๕.๑ ผลการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัย ได้แจกแบบสอบถามตามจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
๓๔๔ รูป เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วได้วิเคราะห์ข้อมูลตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูอาจารย์ 
                                           
 ๕ กองเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม , บัญชีส ารวจข้อมูลโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม , 
จังหวัดนครปฐม ภาค ๑๔,  ๒๕๕๗. 
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เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ต่อการพัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม มีดังนี้  
  ๑. กลุ่มตัวอย่างของผู้ตอบแบบสอบถาม สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
ผู้บริหาร ครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนในแต่ละส านักเรียนในพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม จ าแนก
ตามสถานภาพปัจจุบัน อายุ วุฒิศึกษาทางธรรม กลุ่มตัวอย่างของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
นักเรียน จ านวน ๒๗๙ รูป คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๙ มีอายุ ๓๑-๔๐ ปี จ านวน ๑๑๖ รูป คิดเป็นร้อยละ 
๓๓.๗ วุฒิศึกษาทางธรรมได้แก่ นักธรรมชั้นเอก จ านวน ๗๐ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๓ 
  ๒. ระดับความคิดเห็นของบุคลากรในส านักเรียน ที่มีต่อสภาพการจัดการศึกษาพระ
ปริยัติธรรมแผนกธรรมตามความคิดเห็นของบุคลากรในส านักเรียน โดยใช้หลักอิทธิบาท ๔ และการ
จัดการ ๕ ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ผู้บริหาร 
ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนในส านักเรียน มีความคิดเห็น ต่อสภาพการจัดการศึกษาพระ
ปริยัติธรรมแผนกธรรม อยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง ทั้งหลักอิทธิบาท ๔ และการจัดการ ๕ด้าน 
 ๕.๒ ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ  การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัย 
ได้สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๒๐ รูป ที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานที่เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการ
จัดการการศึกษาพระปริยัติธรรมในแต่ละส านักเรียนในพื้นที่จังหวัดนครปฐม เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
เสร็จแล้ว จึงได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการพรรณนาความ ตามขั้นตอนวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย และผลการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 ๑. สภาพและปัญหาอุปสรรคการศึกษาพระปริยัติธรรม  ผู้บริหารคณะสงฆ์ ไทยได้
จัดการเรียนการสอนนักธรรมมาสิ้นระยะเวลาตั้งแต่อดีตกาลจนมาถึงสมัยปัจจุบันนี้ มีการ
เปลี่ยนแปลงพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบมีโครงสร้างอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันนี้ พระสังฆาธิ
การ เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการด าเนินการศึกษาตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ เพ่ืออ านวย
การศึกษาให้แก่บุคลากรของคณะสงฆ์ไทย คือ พระภิกษุ สามเณร และผู้สนใจทั่วไป ได้ศึกษาวิชา
นักธรรมตามหลักสูตร เป็นการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม เพ่ือส่งเสริมแนวทางการสร้างองค์
ความรู้ให้แก่บุคลากรผู้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในอนาคต นอกจากนั้น ปัญหาอุปสรรคใน
การศึกษาพระปริยัติธรรม มาจากข้อเสียด้านการจัดการปัจจัยที่มีผลกระทบสภาพแวดล้อมภายใน
ส านักเรียน ไม่ชัดเจน ไม่เหมาะสม และไม่สอดคล้องกับการบริหารบุคคล การบริหารการเงิน การ
บริหารวัสดุอุปกรณ์ การจัดการ เป็นต้น รวมไปถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ กระบวนการ
จัดการที่เกี่ยวข้องเป็นต้นไม่มีความชัดเจน ผู้บริหารขาดทักษะและประสบการณ์ ขาดแนวคิด
หลักการจัดการทั้งเชิงรุกและเชิงรับ มีการด าเนินการที่หละหลวมในเรื่องกฎระเบียบและวิธีการ
จัดการเป็นต้น และผลการวิจัยสภาพและปัญหาอุปสรรคการศึกษาพระปริยัติธรรม  
 ๒. การจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรมตามหลักหลักอิทธิบาท ๔ด้านฉันทะ คือ 
ส านักเรียนจะดูแลปัจจัย ๔ ไตรจีวรจะจัดถวายให้ตามโอกาส อาหารบิณฑบาตจะจัดให้ทุกวัน 
เสนาสนะที่อยู่อาศัยมีพร้อมโดยทางวัดจะจัดให้อยู่ตามกุฏิสงฆ์ ยารักษาโรคก็จัดถวายให้ตามความ
ต้องการหรือถ้ามีการเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะพาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็นต้น ส่วนการจัดการเรียนการ
สอนทางส านักเรียนจะจัดการให้พร้อมทุกอย่าง ส านักเรียนมีการเรียนการสอน ตามกฎเกณฑ์ของ
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ส านักเรียนคือ ก ากับดูแลครูอาจารย์ผู้สอนตามล าดับชั้นตั้งแต่นักธรรมชั้นตรีจนถึงนักธรรมชั้นเอก 
ให้ปฏิบัติงานตรงเวลา ก ากับดูแลนักเรียนทุกชั้น ให้เข้าเรียนตามเวลา ก ากับดูแลเสนาสนะให้อยู่ใน
ความพร้อมสมบูรณ์เป็นต้น มีอาจารย์ด าเนินการจัดการเรียนการสอน ต้องการให้พระภิกษุ สามเณร
ได้รับการศึกษาตามหลักสูตรนักธรรมสนามหลวง และเป็นก าลังศาสนาในอนาคต ส านักเรียนจะ
มอบหมายให้อาจารย์สอนประจ าชั้นเรียนแต่ละชั้นเป็นธุระ สั่งสอนนักเรียนให้ตั้งใจเรียนหนังสือ 
เคารพครูอาจารย์ เคารพกฎระเบียบ ด้านวิริยะ คือ อาจารย์สอนนักเรียนด้วยความเสียสละ 
พยายามสอนวิชาความรู้ให้แก่นักเรียนทุกรูป แต่นักเรียนไม่สามารถจะเรียนได้เพราะมีสติปัญญา
ความสามารถน้อย นักเรียน ไม่สนใจการเรียนการสอน ไม่เอาใจใส่การดูหนังสือเล่นคอมพิวเตอร์ 
เล่นอินเทอร์เน็ต เล่นโทรศัพท์มือถือเป็นต้น ด้านจิตตะ คือ นักเรียนไม่เอาใจใส่การเรียน จะติดอยู่
ในกระแสโลกนิยม เป็นเหตุปัจจัยให้ตัวเองหลงติดอยู่ในความประมาท ท าให้การเรียนเสื่อมคุณภาพ
ลงคือไม่ตั้งใจเรียน แต่นักเรียนให้ความส าคัญกับงานอย่างอ่ืน ส านักเรียนเอาใจใส่เปิดโอกาสให้
นักเรียนได้รักการศึกษาทุกชั้น ทุกปีการศึกษา เจ้าส านักเรียนจะให้โอกาสแก่ครูอาจารย์ และ
นักเรียนทุกรูป ได้ประพฤติปฏิบัติตัวอยู่ในศีลาจารวัตรงดงาม ตั้งอยู่ในขนมธรรมเนียมประเพณีที่ดี
งาม ด้านวิมังสา คือ อาจารย์ที่สอนหนังสือแก่สามเณร และภิกษุทุกรูป ต้องการให้นักเรียนเป็นคนดี 
มีศีลธรรม เรียนรู้ถึงการรักษาแบบแผนประเพณีชาวพุทธ เพ่ือจะได้เป็นทายาทสืบทอดอายุ
พระพุทธศาสนาในอนาคต ส านักเรียนมีวิสัยทัศน์ต้องการให้นักเรียนได้ศึกษา มีพันธกิจคือ
ด าเนินการตามกฎระเบียบ แต่ว่านักเรียนมีจ านวนลดลง ไม่มีปริมาณแน่นอน ส านักเรียนด าเนินการ
ไปกฎเกณฑ์เท่านั้น ไม่มีการติดตามผล การประเมินผลการเรียนการสอนเป็นต้น 
๖. อภิปรายผล 

๑) ด้านการวางแผน เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่า ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ
นักเรียน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม ด้านการวางแผน
อยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลางทุกข้อ สอดคล้องกับงานวิจัยของ บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ ได้วิจัยเรื่อง 
“การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบการจัดความรู้เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการสอน
ของนักศึกษาครู” ผลการวิจัยพบว่า๖ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ๒) ด้านการจัดองค์การ 
ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน มีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง 
สอดคล้องกับแนวคิดของ สุนันทา เลาหนันท์ ได้กล่าวว่า “การพัฒนาองค์การจะต้องมีความรู้
ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง การออกแบบโครงสร้างองค์การ และ
เรื่องการประเมินผล”๗ ๓) ด้านการบริหารบุคคล เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่า ผู้บริหาร อาจารย์ 

                                           
  ๖ บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์, “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบการจัดความรู้เพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะการสอนของนักศึกษาครู”, ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาอุดมศึกษา, (บัณฑิต
วิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หน้า ๑. 
  ๗ สุนันทา เลาหนันท์, การพัฒนาองค์การ, (กรุงเทพมหานคร : ซีวีแอลการพิมพ์, ๒๕๕๓), หน้า 
๓๙. 
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เจ้าหน้าที่ และนักเรียน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม 
ด้านการบริหารบุคคลอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลางทุกข้อ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ จิรประภา 
อัครบวร ได้กล่าวว่า “การสรรหาและคัดเลือก องค์การต้องมีกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่
มีความสามารถพิเศษเหล่านี้ให้มีความเหมาะสมกับ ภารกิจ และ เป้าหมายขององค์การ”๘  ๔ ) 
ด้านการอ านวยการ ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน มีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยปานกลาง สอดคล้องกับแนวคิดของ พยอม วงศ์สารศรี ได้กล่าวว่า “การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์หมายถึงกระบวนการที่ผู้บริหารใช้ศิลปะและกลยุทธ์ด าเนินการสรรหาคัดเลือกและ
บรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือปฏิบัติงานในองค์การ”๙ ๕) ด้านการควบคุม สอดคล้องกับ
แนวคิดของ สุนันทา เลาหนันท์ ได้กล่าวว่า “องค์การเป็นหน่วยทางสังคมที่ประกอบด้วยมนุษย์
หลายๆ คนที่อยู่ร่วมกันเพื่อกระท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน”๑๐  
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กลยุทธก์ารปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร เพ่ือความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา 
The Strategy of Bangkok Sangha Administration   

for Stability of Buddhism 
 

พระครูโสภณปริยัตยานุยุต 
     บุษกร วัฒนบุตร 

สุรพล สุยะพรหม 
 

บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑. ศึกษาสภาพทั่วไปในการปกครองคณะสงฆ์
กรุงเทพมหานคร ๒. ศึกษาหลักการ วิธีการปกครองคณะสงฆ์และการสร้างความมั่นคงแห่ง
พระพุทธศาสนา และ ๓. เสนอกลยุทธ์การปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร เพ่ือความมั่นคงแห่ง
พระพุทธศาสนา ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน  โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ  ด าเนินการโดยศึกษา
และวิเคราะห์ เอกสาร ต ารา กฎหมาย  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการปกครองสงฆ์ และ
ความมั่นคงทางพระพุทธศาสนา และการจัดท าแผนเชิงกลยุทธ์ พร้อมกับการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
ให้ได้ข้อมูลเชิงลึก เพ่ือจัดท ากลยุทธ์การปกครองสงฆ์เพ่ือความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา  โดยใช้
การสนทนากลุ่ม พิจารณาให้การรับรองกลยุทธ์การปกครองคณะสงฆ์ดังกล่าว ส าหรับการวิจัยเชิง
ปริมาณ  ใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของพระสังฆาธิการที่มีต่อสภาพทั่วไปของการปกครองคณะ
สงฆ์กรุงเทพมหานคร ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
 ผลการวิจัยพบว่า ๑. สภาพการปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร ในด้านการบริหาร
บุคคล การบริหารงบประมาณ และการจัดการวัสดุอุปกรณ์ มีความพร้อมอยู่ในระดับมากทุกด้าน ๒. 
การบริหารคณะสงฆ์ที่ดีมีหลักการ วิธีการ ดังนี้  ๑) การจัดตั้งส านักงานเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร 
เจ้าคณะเขต และเจ้าคณะแขวง ไว้เป็นศูนย์เดียวกัน ๒) การเพ่ิมอ านาจและประสิทธิภาพการท างาน
ของพระวินยาธิการอย่างเต็มรูปแบบ ๓) การรวบรวมประวัติข้อมูลพระภิกษุสามเณรไว้ในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ๔) การสร้างความเข้าใจและการอาศัยอยู่ร่วมกันของพุทธศาสนิกชนและศาสนิกอ่ืนๆ 
อย่างสันติ ๕) สร้างศูนย์กลางการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม และแผนกบาลีเขตละ ๑ ศูนย์ 
๖) จัดตั้งศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ครบวงจร ๗) พัฒนาวัดต้นแบบด้านสาธารณูปการ 
๘) จัดตั้งทุนเคราะห์แก่เด็กและเยาวชน ๙) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างวัดและชุมชน 
                                                           
  นิสิตปริญญาเอก, วิทยานิพนธ์หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  อาจารย์ ดร., ท่ีปรึกษาหลัก 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร., อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
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๑๐) พัฒนาระบบและกลไกการรับข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ  ๑๑) แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือ
ช่วยเหลือพระสังฆาธิการ ในการป้องกันข้อพิพาทต่างๆ ที่เกิดขึ้น ๑๒) สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับหน่วยงานต่างๆ ๑๓) รวบรวมกรณีศึกษาจัดท าเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและมีการเผยแผ่สู่
สาธารณชน ๑๔) สร้างพระสงฆ์นักกฎหมาย ๑๕) สร้างโรงเรียนพระสังฆาธิการแบบถาวร ๑๖) สร้าง
ทีมงานและเครือข่ายในการช่วยเหลือพระสังฆาธิการแบบเร่งด่วน ๑๗) พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ ๑๘) สร้างระบบและกลไกในการบริหารจัดการ
วัดที่ดี เพ่ือลดข้อขัดแย้งกับชาวบ้าน ๑๙) สร้างวัดต้นแบบในการพัฒนาร่วมกับท้องถิ่น ๒๐) สร้าง
ระบบและกลไกการควบคุมดูแลความเรียบร้อยของคณะสงฆ์ ๒๑) จัดท าแผนยุทธศาสตร์ระยะสั้น
และระยะยาว ๒๒) สร้างศาสนทายาทที่มีความรู้ความสามารถในการท างานคณะสงฆ์ ๒๓) จัดท า
แบบรายงานสรุปผลการด าเนินงานของคณะสงฆ์และเผยแผ่สาธารณชน ๒๔) ฟ้ืนฟูวิถีชีวิตความเป็น
ไทยแต่ครั้งโบราณ น าหลักการปกครองสมัยก่อนมาประยุกต์ใช้กับยุคปัจจุบัน ๒๕) เร่งสร้างผลงาน
และเผยแผ่ผลงานให้เป็นที่ประจักษ์สู่สาธารณชน ๒๖) การเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ ๒๗) การสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน และ ๒๘) หมั่นประชุม
กันเนืองนิตย์ ส่วนความมั่นคงของพระพุทธศาสนา ประกอบด้วย ความสามัคคีของพุทธบริษัททั้ง ๔ 
สรุปได้ว่า การปกครองคณะสงฆ์เพ่ือความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนาจ าเป็นต้องจัดท าเป็นแผนกล
ยุทธ์ ๓. กลยุทธ์การปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร เพ่ือความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา  มี
องค์ประกอบดังนี้ บริหารองค์กรเชิงรุก ศูนย์ข้อมูลญาณทัศน์ พระสังฆาธิการภิวัฒน์ บุคลากรพิพัฒ
นา ศาสนาสมานฉันท์ คุณอนันต์พระพุทธศาสนา และเครือข่ายรักษาเฝ้าระวัง 
ค าส าคัญ : กลยุทธ์, การปกครองคณะสงฆ์, เพ่ือความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were : 1) To study for the generality of 
Sangha administration in Bangkok 2) to study the Principles and Methods of Sangha 
administration and marking Stability of Buddhism  and 3 ) to propose the strategies 
of Sangha administration in Bangkok for Stability of Buddhism . The researcher used 
the mixed Methods research comprising both qualitative and quantitative approach. 
For qualitative research, to study and analyze from papers books lows dissertations 
about Sangha Administration and marking Stability of Buddhism, to make strategic 
planning, the study was conducted by in-depth interview from 18 key informants 
selected by purposive Methods and focus group selected from 8 specialists for 
confirm the body of knowledge. For the quantitative research, used questionairs for 
Sangha Administrators opinion to the generality of Sangha administration in Bangkok 
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The research findings were as follows: 1) The generality of Sangha 
administration in Bangkok found that they already in management resources such 
as personnel, budget and.  2) The principles and Methods of Sangha administration 
in Bangkok for Stability of Buddhism  found that total principles and Methods were 
29 types as follows 1) Be set the office for Ecclesiastical Bangkok Governor, 
Ecclesiastical district Governor and Ecclesiastical sub-district Governor 2) 
Empowerment and set efficiency for the police monks 3) Be collected electronics 
personnel data for monks and novices 4) Be set understanding the living as peace 
with others between Buddhist and other religion 5) Be set the education centre for 
Pariyatthidham in Dhamma and Bali in every district 6) Be set centre for all function 
of Buddhist propagation 7) Temple development for Buddhist construction 8) Be 
set fund for children and youth 9) Be set network for co-ordination between 
temples and communities 10) System development and dynamics for efficiency 
suggestions 11) Be set the committee for help the Sangha administrations who 
protected the problems 12) Be set the network to co-ordinate with all departments 
13) Be collected the case study that be made clear procedures and announced to 
public 14) Be build the sangha as a lawyer 15) Be build the permanent school for 
the sangha administration 16) Be set teamwork and network to help as urgent case 
for Sangha administrations 17) Technology information development for sangha 
administration 18) Be set the management systems and dynamics for the excellent 
temples that could be reduce the conflicts in communities 19) Be set the 
prototype temple for development with rural 20) Be set the systems and dynamics 
for control the neat of sangha 21) Be set strategies in short and long term plan 22) 
Be set the Buddhist hiers who had ability for sangha administration job 23) Be set 
the report for summary for performance of sangha administration and announce to 
the public 24) Be restored the Thai living way in the past and applied to use in 
present 25) Be to build the performance and shew to the public 26) Be made the 
stage for discussion about sangha administration 27) Be set the moral and 
inspiration to staffs and 28) Be set the meeting continulously. The Stability of 
Buddhism includes unity of 4 Buddhist Communities. So that Sangha Administrators 
should make strategic planning. 3) The strategies of Sangha administration in 
Bangkok for Stability of Buddhism  consisted of 7 types as follows : Strategy I. was 
progressive organization as the center for Bangkok sangha administration, Strategy II. 
was the vision data which the data base were efficiency. , Strategy III. was reform 



ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ)  พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙90

sangha by setting the programs for training and producing., Strategy IV. was 
developed Sangha administrations with training programs., Strategy V. was harmony 
in religion for making the people lived with others as a peace by activities., Strategy 
VI. was the fruitful in Buddhist that would be propagation centers , development 
for prototype temples , supporting people and controlling the monks and Strategy 
VII. was the network for protect Buddhist by co-ordinate with around communities. 
Keyword: Strategies, Sangha administration,  Bangkok for Stability of  
 Buddhism 
 

๑. บทน า 
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕  ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๓๕ ก าหนดให้การปกครอง

คณะสงฆ์ไทยอยู่ภายใต้มหาเถรสมาคม ซึ่งเป็นองค์กรกลางของคณะสงฆ์ ที่มีคณะสงฆ์มหานิกาย
และธรรมยุตบริหารร่วมกัน การปกครองคณะสงฆ์ได้แบ่งออกเป็น ๖ ระดับตามเขตพ้ืนที่ เรียงจาก
ระดับใหญ่สุดไปหาเล็กสุดคือ หน ภาค จังหวัด อ าเภอ ต าบล และวัด พระผู้ท าหน้าที่บริหารงาน
ปกครองแต่ละระดับมีชื่อต าแหน่งเรียกเป็นการเฉพาะว่า เจ้าคณะหน เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด 
เจ้าคณะอ าเภอ เจ้าคณะต าบล และเจ้าอาวาสวัด ทุกต าแหน่งเรียกชื่อรวมๆ ว่าเป็นพระสังฆาธิการ 
ซึ่งมี  สถานภาพเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา พระสังฆาธิการแต่ละระดับมีการ
ก าหนดบทบาทหน้าที่ ไว้ ตามกฎมหาเถรสมาคมยกเว้น ต าแหน่ง เจ้าอาวาสวัด ได้ก าหนดบทบาท
หน้าที่ ไว้ในมาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ แห่ง พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ เนื่องจากวัดมี
ฐานะเป็นนิติบุคคลที่มีเจ้าอาวาสเป็นผู้บริหารจ าเป็นต้องรับผิดชอบสภาพความเป็นนิติบุคลตาม
กฎหมาย  การปกครองคณะสงฆ์ในระดับจังหวัด  มีเจ้าคณะจังหวัดรับผิดชอบ บริหาร ปกครองดูแล 
วัด พระภิกษุ สามเณรและบุคลากรภายในวัด  ในภาพรวมทั้งจังหวัดซึ่งครอบคลุมระดับอ าเภอ 
ระดับต าบล และระดับวัด ยกเว้นกรุงเทพมหานคร พระผู้ท าหน้าที่บริหารปกครองดูแลเรียกชื่อ ว่า 
เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายมหานิกาย) แบ่งการปกครองเป็น  ๓๖ เขต  และ ๖๘ แขวง (แทน
ระดับอ าเภอ และต าบล) เจ้าคณะกรุงเทพมหานครมีทั้งฝ่ายมหานิกายและฝ่ายธรรมยุต  ซึ่งใน
วิทยานิพนธ์นี้  ศึกษาวิจัยเฉพาะฝ่ายมหานิกาย 

การบริหารการปกครองของคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร  มีการปรับเปลี่ยนผู้บริหาร 
คือเจ้าคณะกรุงเทพมหานครมาหลายรุ่น จากการประมวลภาพที่ผ่านมา พบว่า ไม่มีแผนการบริหาร
ที่เด่นชัด เป็นลายลักษณ์อักษรที่สืบค้นได้ เมื่อมีการเปลี่ยนผู้บริหารก็เปลี่ยนส านักงานไปด้วย การ
ด าเนินงานจึงไม่สามารถด าเนินการได้ มีข้อติดขัดมากมาย จึงต้องหาแนวทางแก้ไขและป้องกันต่อไป  
จากหลักการ ทฤษฎี ด้านการบริหารจัดการองค์กร ที่ดีนั้น ทุกองค์การต้องมีแผนพัฒนาองค์กร เพ่ือ
ก าหนดทิศทางการด าเนินงานขององค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมาย ที่ชัดเจน โดยเฉพาะการวางแผน
เชิงกลยุทธ์ 
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 ดั งนั้ น  ผู้ วิ จั ยจึ งสนใจที่ จะท าการศึกษา เรื่ องกลยุทธ์ การปกครองคณะสงฆ์
กรุงเทพมหานคร เพ่ือความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนาโดยการศึกษาสภาพการบริหารงานของคณะ
สงฆ์กรุงเทพมหานครก่อน แล้วหาทางพัฒนา ตามแผนกลยุทธ์ต่อไป 
 

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปในการปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร 
๒. เพ่ือศึกษาหลักการ วิธีการปกครองคณะสงฆ์ และการสร้างความมั่นคงของ

พระพุทธศาสนา 
๓. เพ่ือน าเสนอกลยุทธ์การปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร เพ่ือความมั่นคงแห่ง

พระพุทธศาสนา 
 

๓. วิธีด าเนินการวิจัย 
ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน  โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ  ด าเนินการโดยศึกษาและ

วิเคราะห์ เอกสาร ต ารา กฎหมาย  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการปกครองสงฆ์ และความ
มั่นคงทางพระพุทธศาสนา และการจัดท าแผนเชิงกลยุทธ์ พร้อมกับการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้
ได้ข้อมูลเชิงลึก เพ่ือจัดท ากลยุทธ์การปกครองสงฆ์เพ่ือความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา  โดยใช้การ
สนทนากลุ่ม พิจารณาให้การรับรองกลยุทธ์การปกครองคณะสงฆ์ดังกล่าว ส าหรับการวิจัยเชิง
ปริมาณ  ใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของพระสังฆาธิการที่มีต่อสภาพทั่วไปของการปกครองคณะ
สงฆ์กรุงเทพมหานคร ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
 
๔. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ ๑) แบบสัมภาษณ์ (Interview) ๒) การสนทนา
กลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เป็นไปในลักษณะของการสนทนาแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) 
 

๕. ผลการวิจัย 
๕ .๑ .๑  ผลกา ร วิ เ ค รา ะห์ สภ าพทั่ ว ไ ป ในการปกครองคณะสงฆ์

กรุงเทพมหานคร 
สภาพทั่วไปในการปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร ด้านปัจจัย การ

บริหารงานนั้น พบว่า คณะสงฆ์กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในทุกๆ ด้าน เช่น ความ
พร้อมในด้านบุคลากรสงฆ์ คณะสงฆ์กรุงเทพมหานครมีพระภิกษุสามเณรจ านวนมากที่มี
ความรู้ความสามารถ มีการศึกษาในระดับสูง และมีทักษะในการท างานที่มีประสิทธิภาพ 
นอกจากน้ียังพบว่าผู้บริหารของกรุงเทพมหานครยังมีความรู้ความสามารถในการบริหาร
จัดการงานต่างๆของคณะสงฆ์ได้เป็นอย่างดี มีภาวะผู้น าสูง ท าให้งานด้านการปกครองคณะ
สงฆ์กรุงเทพมหานครในปัจจุบันมีความเรียบร้อยดีงาม มีการท างานเป็นทีมและเป็นระบบ 
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เป็นแบบอย่างให้แก่คณะสงฆ์อ่ืนได้  ความพร้อมด้านงบประมาณ คณะสงฆ์มีงบประมาณ
ในการบริหารจัดการอย่างเพียงพอ เพราะได้รับความอุปถัมภ์ทั้งจากหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนพ่อค้า ประชาชน ผู้มีจิตศรัทธาบริจาค และยังพบว่าคณะสงฆ์
กรุงเทพมหานครยังสามารถหารายได้จากการท่องเที่ยว การจ าหน่ายวัตถุมงคล และอ่ืนๆ 
อีกด้วย ส่วนความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์นั้นพบว่า คณะสงฆ์กรุงเทพมหานครมีความพร้อม
ด้านวัสดุอุปกรณ์ มีส านักงานเจ้าคณะต่างๆ มีอุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการบริหารจัดการที่
ทันสมัยและเพียงพอ 

๕.๑.๒ ผลการศึกษาหลักการ วิธีการปกครองคณะสงฆ์ และการสร้างความ
ม่ันคงของพระพุทธศาสนา 

จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก ผู้วิจัยสามารถสรุปเป็นหลักการ 
วิธีการปกครองคณะสงฆ์ และการสร้างความมั่นคงของพระพุทธศาสนา ได้ดังนี้ 

๑)  ด้านด าเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย 
กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช 
ค าสั่งของผู้บังคับบัญชาเหนือตน ประกอบด้วย ๔ หลักการ คือ  ๑) การจัดตั้งส านักงานเจ้า
คณะกรุงเทพมหานคร เจ้าคณะเขต และเจ้าคณะแขวง ไว้เป็นศูนย์เดียวกัน ๒) การเพ่ิม
อ านาจและประสิทธิภาพการท างานของพระวินยาธิการอย่างเต็มรูปแบบ ๓) การรวบรวม
ประวัติข้อมูลพระภิกษุสามเณรไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ๔) การสร้างความเข้าใจและการ
อาศัยอยู่ร่วมกันของพุทธศาสนิกชนและศาสนิกอ่ืนๆ อย่างสันติ 

๒) ด้านควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงาม การศาสนศึกษา 
การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณ
สงเคราะห์ ให้ด าเนินไปด้วยดี ประกอบด้วย ๕ หลักการ คือ ๑) สร้างศูนย์กลางการศึกษา
พระปริยัติธรรมแผนกธรรม และแผนกบาลีเขตละ ๑ ศูนย์ ๒) จัดตั้งศูนย์กลางการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาที่ครบวงจร ๓) พัฒนาวัดต้นแบบด้านสาธารณูปการ ๔) จัดตั้งทุนเคราะห์
แก่เด็กและเยาวชน ๕) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างวัดและชุมชน 

๓)  ด้านระงับอธิกรณ์ วินิจฉัยการลงนิคหกรรม วินิจฉัยข้ออุทธรณ์ค าสั่งหรือค า
วินิจฉัยชั้นเจ้าคณะเขต เจ้าคณะแขวง ประกอบด้วย ๕ หลักการ คือ ๑) พัฒนาระบบและ
กลไกการรับข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ ๒) แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือช่วยเหลือพระสังฆาธิ
การ ในการป้องกันข้อพิพาทต่างๆ ที่เกิดขึ้น ๓) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่างๆ ๔) รวบรวมกรณีศึกษาจัดท าเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและมีการเผยแผ่สู่
สาธารณชน ๕) สร้างพระสงฆ์นักกฎหมาย 

๔) ด้านแก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าคณะเขต เจ้าคณะแขวงให้เป็นไปโดยชอบ ให้
ด าเนินไปด้วยดี ประกอบด้วย ๕ หลักการ คือ ๑) สร้างโรงเรียนพระสังฆาธิการแบบถาวร 
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๒) สร้างทีมงานและเครือข่ายในการช่วยเหลือพระสังฆาธิการแบบเร่งด่วน ๓) พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ ๔) สร้างระบบและกลไกใน
การบริหารจัดการวัดที่ดี เพ่ือลดข้อขัดแย้งกับชาวบ้าน ๕) สร้างวัดต้นแบบในการพัฒนา
ร่วมกับท้องถิ่น 

๕) ด้านควบคุมบังคับบัญชาเจ้าคณะและเจ้าอาวาส ตลอดถึงพระภิกษุสามเณร
ผู้อยู่ในบังคับบัญชาหรืออยู่ในเขตปกครองของตน และชี้แจงแนะน าการปฏิบัติหน้าที่ของผู้
อยู่ในบังคับบัญชา ให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย ประกอบด้วย ๕ หลักการ คือ ๑) สร้าง
ระบบและกลไกการควบคุมดูแลความเรียบร้อยของคณะสงฆ์ ๒) จัดท าแผนยุทธศาสตร์
ระยะส้ันและระยะยาว ๓) สร้างศาสนทายาทที่มีความรู้ความสามารถในการท างานคณะ
สงฆ์ ๔) จัดท าแบบรายงานสรุปผลการด าเนินงานของคณะสงฆ์และเผยแผ่สาธารณชน ๕) 
ฟ้ืนฟูวิถีชีวิตความเป็นไทยแต่ครั้งโบราณ น าหลักการปกครองสมัยก่อนมาประยุกต์ใช้กับยุค
ปัจจุบัน 

๖) ด้านตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน 
ประกอบด้วย ๔ หลักการ คือ ๑) เร่งสร้างผลงานและเผยแผ่ผลงานให้เป็นที่ประจักษ์สู่
สาธารณชน ๒) การเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 
๓) การสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ๔) หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ 

๕.๑.๓ กลยุทธ์การปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร เพื่อความม่ันคงแห่ง
พระพุทธศาสนา 

กลยุทธ์การปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร เ พ่ือความม่ันคงแห่ง
พระพุทธศาสนา ประกอบด้วย ๗ กลยุทธ์ ดังนี้ กลยุทธ์ที่หนึ่ง คือ บริหารองค์กรเชิงรุก 
“ส านักงานกลางกิจการคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร” แนวทางปฏิบัติ ได้แก่ จัดตั้งส านักงาน
เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ส านักงานเจ้าคณะเขตและเจ้าคณะแขวง ณ จุดศูนย์รวมเดียวกัน 
แผนงาน ได้แก่ จัดตั้งส านักงานกลาง ประกอบด้วย ๒ โครงการคือ ๑) พัฒนาระบบบริหาร
องค์กร  ๒) พัฒนาโครงสร้างองค์กร ผลที่คาดหวัง ได้แก่ ระบบงานทันสมัย และตัวชี้วัด
ของโครงการคือ รวดเร็ว ลุล่วง งานไม่คั่งค้าง กลยุทธ์ที่สอง คือ ศูนย์ข้อมูลญาณทัศน์ 
แนวทางปฏิบัติ ได้แก่ ประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพ่ือของบประมาณและ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ แผนงานได้แก่  จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีข้อมูล 
ประกอบด้วย ๒ โครงการคือ ๑) เครือข่ายอินเตอร์เน็ตข้อมูลระหว่างวัด ๒) เชื่อมต่อระบบ
กับกรุงเทพมหานคร  ผลที่คาดหวัง ได้แก่ เทคโนโลยีพร้อม ข้อมูลครบทุกด้าน และตัวชี้วัด
ของโครงการคือ ค้นหาข้อมูลสะดวกและรวดเร็ว กลยุทธ์ที่สาม คือ พระสังฆาธิการภิวัฒน์ 
แนวทางปฏิบัติ ได้แก่ จัดหลักสูตรอบรมพระสังฆาธิการ เพื่อผลิตพระสังฆาธิการที่เก่งและดี 
แผนงานได้แก่ จัดตั้งสถาบันพระสังฆาธิการกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ๒ โครงการคือ  



ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ)  พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙94

๑) หลักสูตรพัฒนาพระสังฆาธิการกรุงเทพมหานครด้านต่างๆ ๒) ทุนการศึกษา ดูงาน ผลที่
คาดหวัง ได้แก่ พัฒนาได้ทุกเรื่อง  และตัวชี้วัดของโครงการคือ พระพร้อม กลยุทธ์ที่สี่ คือ 
บุคลากรพิพัฒนา แนวทางปฏิบัติ ได้แก่ จัดหลักสูตรอบรมพระสงฆ์ เพ่ือผลิตพระสงฆ์ที่เก่ง
และดี แผนงานได้แก่ พัฒนาบุคลากรสนองงานคณะสงฆ์ ประกอบด้วย ๒ โครงการคือ  ๑) 
สร้างและพัฒนาบุคลากรสงฆ์ด้านนักกฎหมาย พระวินยาธิการ ด้านการช่วยเหลือเร่งด่วน 
และพระสอนปริยัติธรรม และ ๒) ปรับปรุงบทบาทหน้าที่ของบุคลากร ผลที่คาดหวัง ได้แก่ 
พัฒนาได้ทุกด้าน และตัวชี้วัดของโครงการคือ บุคลากรครบ พร้อม  กลยุทธ์ที่ห้า คือ 
ศาสนาสมานฉันท์ แนวทางปฏิบัติ ได้แก่ รณรงค์ให้ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข จัด
กิจกรรมร่วมกันอย่างสมานฉันท์ แผนงานได้แก่ เสริมสร้างความสามัคคี ประกอบด้วย ๒ 
โครงการ คือ  ๑) แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนต่างศาสนิก ๒) จัดกิจกรรมส่งเสริมความ
สามัคคีในชุมชน ผลที่คาดหวัง ได้แก่ ลดปัญหาความขัดแย้งเรื่องศาสนาและตัวชี้วัดของ
โครงการคือ ความสงบสุขของชุมชน กลยุทธ์ที่หก คือ คุณอนันต์พระพุทธศาสนา แนวทาง
ปฏิบัติ ได้แก่ จัดตั้งศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พัฒนาวัดต้นแบบ ศูนย์กลางการ
ช่วยเหลือประชาชน และจัดระเบียบพระ แผนงาน ได้แก่ เสริมสร้างสันติสุขสู่สังคม 
ประกอบด้วย ๕ โครงการ คือ ๑) สันติสุขสร้างได้เมื่อใจพร้อม ๒) จัดตั้งศูนย์กลางการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา ๓) จัดตั้งส านักปฏิบัติธรรม / สวดมนต์ประจ าเดือน ๔) พัฒนาวัด
ต้นแบบด้านสาธารณูปการ / การศึกษา / การเผยแผ่ ๕) จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน 
แ ล ะ  ๖ )  จั ด ร ะ เ บี ย บ ก า ร บิ ณ ฑ บ า ต ข อ ง พ ร ะ ส ง ฆ์  ผ ล ที่ ค า ด ห วั ง  ไ ด้ แ ก่  
สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา และตัวชี้วัดของโครงการคือ ความเข้มแข็งของพุทธบริษัท  
กลยุทธ์ที่เจ็ด คือ เครือข่ายรักษาเฝ้าระวัง แนวทางปฏิบัติ ได้แก่ จัดสร้างเครือข่ายเพ่ิมและ
ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน แผนงาน ได้แก่ เครือข่ายความร่วมมือ ประกอบด้วย ๕ 
โครงการ คือ ๑) ความร่วมมือสันติสุข ๒) จิตอาสาพัฒนาวัด ๓) เวทีแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ๔) แผนพัฒนาคณะสงฆ์ที่เข้มแข็ง และ ๕) พ.ร.บ.คุ้มครองพระพุทธศาสนา / 
ธนาคารพุทธ  ผลที่คาดหวัง ได้แก่ พระพุทธศาสนาได้รับการปกป้องจากพุทธบริษัท และ
ตัวชี้วัดของโครงการคือ มีกฎหมายคุ้มครอง 
 

๖. อภิปรายผล 
การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้  จะกล่าวถึงกลยุทธ์การปกครองคณะสงฆ์

กรุงเทพมหานคร เพื่อความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา โดยผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นส าคัญ
และน่าสนใจและน ามาอภิปรายดังนี้ กลยุทธ์ที่หนึ่ง คือ บริหารองค์กรเชิงรุก “ส านักงาน
กลางกิจการคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร” ด้วยการจัดตั้งส านักงานเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร 
ส านักงานเจ้าคณะเขตและเจ้าคณะแขวง ณ จุดศูนย์รวมเดียวกัน ทั้งนี้ เ พ่ือให้การ
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บริหารงานของคณะสงฆ์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การบริหารงานคณะสงฆ์จะสะดวกและ
รวดเร็วยิ่ง งานไม่คั่งค้างเหมือนแต่ก่อน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พระครูสันติ 
ธรรมาภิรัต (บุญชัย สนฺติกโร) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการปกครองคณะสงฆ์
ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๕” ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ภาค 
๑๕ ที่พัฒนาแล้ว คือมีการวางแผนกระบวนการด าเนินงานที่ส่งเสริมคุณภาพของพระ
สังฆาธิการทุกระดับชั้นที่ชัดเจน การจัดองค์กรใช้ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกติกาเดียวกัน 
ส่งบุคลากรไปศึกษาดูงานด้านต่างๆ เพ่ือเสริมสร้างให้มีวิสัยทัศน์ ประสบการณ์ คุณภาพ 
และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน น าระเบียบกฎหมายของคณะสงฆ์ และของภาครัฐไป
สร้างกติกาในการปฏิบัติภารกิจร่วมกัน และมีคณะกรรมการก ากับดูแลแต่ละฝ่ายอย่าง
ใกล้ชิด๑ กลยุทธ์ที่สอง คือ ศูนย์ข้อมูลญาณทัศน์ เพ่ือพัฒนาระบบจัดเก็บฐานข้อมูลของ
พระสงฆ์ที่มีประสิทธิภาพ และพร้อมส าหรับการใช้งาน มีการเชื่อมโยงกับระบบราชการที่
เข้มแข็ง ทั้งนี้ เพราะฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพจะช่วยในการค้นหาฐานประวัติของ
พระภิกษุสามเณรสามารถค้นหาได้อย่างรวดเร็ว ป้องกันพระต่างถิ่น หรือพระปลอดในการ
เข้ามาบวช ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปชาบดี แย้มสุนทร ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์
การส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กรตามหลักสังคหธรรมของแรงงาน  อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิคส์” ผลการวิจัยพบว่า การส่งเสริมความผูกพันระหว่างองค์กรกับงาน ได้แก่ 
การพัฒนาลักษณะงานให้ทันสมัยอยู่เสมอโดยการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในงานการ
พัฒนาระบบการท างานให้มีคุณภาพ๒ กลยุทธ์ที่สาม คือ พระสังฆาธิการภิวัฒน์ พัฒนา
สังฆาธิการที่มีความรู้และความสามารถสูง ด้วยการจัดหลักสูตรอบรมพระสังฆาธิการ เพ่ือ
ผลิตพระสังฆาธิการที่เก่งและดี เนื่องจากพระสังฆาธิการเป็นบุคลากรที่มีความส าคัญอย่าง
ยิ่งของคณะสงฆ์ การผลิตพระสังฆาธิการที่เก่งและดี จะช่วยให้คณะสงฆ์มีความเข้มแข็งและ
มั่นคงด้วย ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของพระครูสุนทรวัชรกิจ (บุญธรรม ธมฺมิโก) ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี”
ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์ด้านการสรรหา การคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถใน
การท างานหรือรับต าแหน่งในหน้าที่ต่างๆ มีสรรหาจากคุณสมบัติที่เหมาะสมกับงาน การ
ก าหนดการสรรหาทรัพยากรมนุษย์โดยให้ยึดหลักพระธรรมวินัยและกฎหมายบ้านเมือง 
                                                           

๑ พระครูสันติธรรมาภิรัต (บุญชัย สนฺติกโร), “การพัฒนารูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ใน
เขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๕”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธ), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 

๒ ปชาบดี แย้มสุนทร, “กลยุทธ์การส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กรตามหลักสังคหธรรม
ของแรงงาน อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 
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เพ่ือจะได้น าไปสู่ขั้นตอนที่มีคุณภาพ๓ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พระเทพรัตนสุธี 
(สมศักดิ์ โชตินฺธโร) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑” ผลการวิจัย
พบว่า เพ่ือเสนอกลยุทธ์ส าหรับการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑ โดยกลยุทธ์ในการปกครอง 
ผู้ปกครองต้องมีความรู้ความสามารถสูง มีการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีการสื่อสารและการ
คมนาคมเดินทางไปมาสะดวก สามารถติดต่อ สื่อสารได้อย่างรวดเร็ว  การปกครองคณะ
สงฆ์ให้ยึดพระธรรมวินัยเป็นหลัก โดยเน้นบริหารจัดการเชิงพุทธ มุ่งการสร้างความสามัคคี 
โดยบริหารแบบพ่อปกครองลูก ใช้หลักสังคหวัตถุ ๔ และพรหมวิหาร ๔  ในการครองตน 
ครองคน และครองงาน โดยจุดแข็งของการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑ อยู่ในพ้ืนที่ชุมเมือง
และใกล้สถาบันการศึกษาทั้งระดับการศึกษาพ้ืนฐาน มีสถาบันการศึกษาของคณะสงฆ์เป็น
ร้อยแห่ง การสอบผ่านของนักธรรมและเปรียญธรรม ซึ่งสอบได้ในอัตราสูง และมีพระสงฆ์
ประจ าพรรษาจ านวนมาก เป็นการจัดการภายใน ที่มีความเข้มแข็ง เพราะมีความรู้
ความสามารถในการปกครองสูง และมีภาพลักษณ์ที่ดี ซึ่งถือเป็นแนวทางในการส่งเสริมกล
ยุทธ์การปกครองของคณะสงฆ์ภาค ๑ ให้เป็นที่ยอมรับของสังคมสงฆ์ทั่วไป๔ กลยุทธ์ที่สี่ คือ 
บุคลากรพิพัฒนา เพ่ือพัฒนาพระสงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถและพร้อมปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายจาอกคณะสงฆ์และสร้างระบบการท างานเป็นทีมที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
เนื่องจากในปัจจุบันคณะสงฆ์ยังขาดพระสงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถในการสนองงานคณะ
สงฆ์อย่างเต็มที่ การผลิตพระสงฆ์ที่ดีขึ้นมาจะช่วยให้คณะสงฆ์เข้มแข็งขึ้นในอนาคต ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของพระครูสุนทรวัชรกิจ (บุญธรรม ธมฺมิโก) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
“กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี”ผลการวิจัยพบว่า กล
ยุทธ์ด้านการพัฒนา มีความเชื่อมั่นว่าจะต้องเปลี่ยนจากการพัฒนาความรู้ ทักษะ และ
พฤติกรรม ไปสู่การพัฒนาทัศนคติ แรงจูงใจ และอุปนิสัยเพ่ือให้คนหาความรู้เอง พัฒนา
ทักษะด้วยตัวเอง รวมถึงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปตามทัศนคติที่เปลี่ยนไป๕ กลยุทธ์ที่ห้า 
คือ ศาสนาสมานฉันท์ เพ่ือสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคม และ เพ่ือ
                                                           

๓ พระครูสุนทรวัชรกิจ (บุญธรรม ธมฺมิโก), “กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของคณะ
สงฆ์จังหวัดเพชรบุรี”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ) , 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 

๔ พระเทพรัตนสุธี (สมศักดิ์ โชตินฺธโร), “กลยุทธ์การปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑”  
วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ) , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 

๕ พระครูสุนทรวัชรกิจ (บุญธรรม ธมฺมิโก), “กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของคณะ
สงฆ์จังหวัดเพชรบุรี”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ), 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 
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เรียนรู้พหุวัฒนธรรมและการอยู่รวมกันอย่างสันติสุข ทั้งนี้เพ่ือลดปัญหาความขัดแย้งเรื่อง
ศาสนา น าความสงบสุขคืนสู่ชุมชนต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของศาสตราจารย์ ดร.
สิทธิ์  บุตรอินทร์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
: งานและพระด าริด้านการศึกษาและการปกครอง” ผลการศึกษาวิจัยพบว่า แนวพระด าริ
ด้านการศึกษาและการปกครองบริหารของสมเด็จฯ มีลักษณะพิเศษเป็นมัชฌิมนิยม บน
พ้ืนฐานแห่งมนุษยนิยมตามหลักพระพุทธศาสนา ทรงมุ่งผสมผสานระหว่างบ้านกับวัด 
อาณาจักรกับศาสนจักร คดีโลกกับคดีธรรม และแนวความคิดตะวันออกกับแนวความ
ความคิดตะวันตก ในการด าเนินพระกรณียกิจการบริหารจัดการการศึกษาและการ
ปกครอง๖ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ และพระหาก าพล คุณ
งฺกโร ได้วิจัยเรื่อง ทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล ๕  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบการวิจัยพบว่า ผู้น าชุมชนต้องยึด
หลักการบริหารโครงการดังกล่าว และเน้นหลักความถูกต้อง  หลักความเหมาะสม  หลัก
ความบริสุทธิ์ หลักความยุติธรรม หลักพรหมวิหารธรรม และหลักความเสียสละ  ท าให้เกิด
บรรยากาศแห่งความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนอย่างแท้จริง๗ กลยุทธ์ที่หก คือ 
คุณอนันต์พระพุทธศาสนา เพ่ือจัดตั้งศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพ่ือพัฒนาวัด
ต้นแบบ เพ่ือช่วยเหลือประชาชน เพ่ือจัดระเบียบการบิณฑบาตของพระ ด้วยการจัดตั้ง
ศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พัฒนาวัดต้นแบบ ศูนย์กลางการช่วยเหลือประชาชน 
และจัดระเบียบพระ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและสร้างความเข้มแข็ง
ของพุทธบริษัทต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของพระครูสุตธรรมพิทักษ์ (น้ าผึ้ง สุธมฺโม) 
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ” 
ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ด าเนินการได้ดังนี้  ๑) การวางแผน : ผู้บริหารควรจะมีการวางแผนการปกครองอย่าง
ต่อเนื่อง มีการประชุมปรึกษาผู้บริหารเพื่อวางแผนให้เป็นไปในทิศทางท่ีก าหนด  ๒) การจัด
องค์การ: จัดโครงสร้างการปกครองคณะสงฆ์ให้มีการปรับเปลี่ยนพัฒนาอยู่เสมอ เปิด
โอกาสให้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาบริหารงาน มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่มี
ความเหมาะสมเข้ามาท าหน้าที่  ๓) การสั่งการ: พระสังฆาธิการ เป็นเจ้าพนักงานของรัฐ มี
                                                           

๖ ศาสตราจารย์ ดร.สิทธิ์  บุตรอินทร์และคณะ,  “สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระ
ยาวชิรญาณ- วโรรส : งานและพระด าริด้านการศึกษาและการปกครอง”, รายงานการวิจัย , 
(กรุงเทพมหานคร : ศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖).  

๗ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ (แซ่หลี), “การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการ
ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์, ปีท่ี ๕ , ฉบับท่ี ๓, (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙). 
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หน้าที่ในการก ากับดูแลพระภิกษุ สามเณร ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงาม  ๔)  การ
ประสานงาน: พระสังฆาธิการ ควรจะมีการประสานงานติดต่อกับผู้ช่วยเจ้าอาวาส เจ้า
อาวาส เจ้าคณะต าบล เจ้าคณะอ าเภอ และเจ้าคณะจังหวัดเป็นต้น ร่วมมือร่วมใจกันท า
หน้าที่ดูแลรักษาความเรียบร้อยให้ดี ในเขตพ้ืนที่นั้น ๆ ๕)  การควบคุม: พระสังฆาธิการมี
หน้าที่ในการควบคุมทรัพยากรการปกครองคณะสงฆ์ทั้งปวง ให้เป็นไปตามล าดับชั้นการ
ปกครอง การตรวจสอบการเงินภายในแต่ละวัด ผู้ปกครองควรจะน าเสนอเป็นรายงาน
ประจ าปีแจ้งให้เจ้าคณะจังหวัดทราบ๘  กลยุทธ์ที่เจ็ด คือ เครือข่ายรักษาเฝ้าระวัง เพ่ือ
สร้ างศาสนทายาทและพุทธบริษัทที่ ดีและเข้มแข็ ง  เนื่ องจากในปัจจุบันพบว่ า
พระพุทธศาสนาในประเทศไทยโดยภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอก การเร่งสร้างศาสน
ทายาทที่ดีจะช่วยป้องกันภัยต่างๆของศาสนาได้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พระครู
สุนทรวัชรกิจ (บุญธรรม ธมฺมิโก) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี”ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์ด้านการธ ารงรักษาความสัมพันธ์ที่
ดีของคณะสงฆ์ จะท าให้เกิดความรัก ความผูกพัน ความนับถือ การร่วมมือร่วมใจ ความ
จงรักภักดี  และความส าเร็จในงานของคณะสงฆ์ การปรับเปลี่ยนต าแหน่งที่เหมาะสมกับ
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์๙ ซึ่งสอดคล้องกับ  พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ 
(แซ่หลี) ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรม
วิทยากร” ผลการวิจัยพบว่า  รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระ
ธรรมวิทยากร   (PICD:SCP MODEL) พบว่ามี ๔ รูปแบบ คือ ๑) รูปแบบการป้องกัน 
(Prevention) ๒) รูปแบบการปรับปรุง (Improvement)  ๓) รูปแบบการเปลี่ยนแปลง 
(Change) และ ๔) รูปแบบการพัฒนา (Development) โดยได้รับการสนับสนุนจาก
สถานศึกษา (School) ชุมชน (Community) และผู้ปกครอง (Parent)  และมี ๔ กลยุทธ์ 
คือ ๑) สร้างภูมิคุ้มกันด้วยการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมอย่างจริงจัง  ๒) ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของนักเรียนกลุ่มเสี่ ยงให้ เป็นคนดีมีคุณธรรม ๓) ส่ง เสริมให้นักเรียน

                                                           
๘ พระครูสุตธรรมพิทักษ์ (น้ าผึ้ง สุธมฺโม),  “การพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ในจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ) , 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 

๙พระครูสุนทรวัชรกิจ (บุญธรรม ธมฺมิโก), “กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของคณะ
สงฆ์จังหวัดเพชรบุรี”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ) , 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 
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กลุ่มเป้าหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม และ ๔) เสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียนร่วมกับ หน่วยงาน สถานศึกษา และชุมชน๑๐ 
 
๗. ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ในการปกครองคณะสงฆ์ ก รุ ง เทพมหานคร  เ พ่ือคว ามมั่ น คงแห่ ง

พระพุทธศาสนา ซึ่งผู้วิจัยขอเสนอแนะดังนี้ 
๑) มหาเถรสมาคมและส านักงานพระพุทธศาสนาควรร่วมมือกันจัดท า

ยุทธศาสตร์การปกครองคณะสงฆ์ไทย โดยแยกออกเป็นส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่ชัดเจน 
๒) การบริหารงานของคณะสงฆ์ควรรวมส านักงานเจ้าคณะใหญ่ เจ้าคณะภาค 

ไว้ในที่เดียวกัน เพ่ือสะดวกในการบริหารและการปกครอง 
๓) มหาเถรสมาคมและส านักงานพระพุทธศาสนาควรสนับสนุนและส่งเสริม

การปกครองคณะสงฆ์ให้เข้มแข็งเพ่ือความมั่นคงของพระพุทธศาสนาต่อไป 
 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
ในการปกครองคณะสงฆ์ ก รุ ง เทพมหานคร  เ พ่ือคว ามมั่ น คงแห่ ง

พระพุทธศาสนา เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร และพระสังฆาธิการที่เกี่ยวข้องควรน ากลยุทธ์
ทั้ง ๗ ด้าน ไปใช้หรือน าไปพัฒนาต่อยอด ประกอบด้วย 

๑) ควรจัดตั้งส านักงานเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ส านักงานเจ้าคณะเขตและ
เจ้าคณะแขวง ณ จุดศูนย์รวมเดียวกัน  

๒) ควรประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพ่ือของบประมาณและ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ  

๓) ควรจัดตั้งสถาบันพระสังฆาธิการ 
๔) ควรจัดหลักสูตรอบรมพระสงฆ์ เพ่ือผลิตพระสงฆ์ท่ีเก่งและดี  
๕) ควรรณรงค์ให้ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข จัดกิจกรรมร่วมกันอย่าง

สมานฉันท์  
๖) ควรจัดตั้งศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พัฒนาวัดต้นแบบ 

ศูนย์กลางการช่วยเหลือประชาชน และจัดระเบียบพระ  
๗) ควรจัดสร้างเครือข่ายเพ่ิมและได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  

                                                           
๑๐ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ (แซ่หลี) , “รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน

สถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร”, วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, ปีที่ ๖ , ฉบับที่ 
๒, (ตุลาคม ๒๕๕๘). 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป 
ผลการวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร เพ่ือความ

มั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา” ผู้วิจัยขอเสนอแนะในส่วนที่สามารถต่อยอดจากงานวิจัยฉบับนี้
ดังนี้ 

๑) ศึกษาเกี่ยวกับผลการน ากลยุทธ์การปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร 
เพ่ือความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนาทั้ง ๗ กลยุทธ์ไปใช้ 

๒) ศึกษาประสิทธิภาพการปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร เพ่ือความ
มั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา ทั้งเชิงประมาณและคุณภาพ 
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กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑.  
(๒) วิทยานิพนธ์/รายงานการวิจัย 

พระครูสันติธรรมาภิรัต บุญชัย สนฺติกโร . “การพัฒนารูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ในเขต
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บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยครั้งมีวัตถุประสงค์ (๑) เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการงานบรรพชาสามเณร
ภาคฤดูร้อนในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ (๒) เพ่ือศึกษารูปแบบการจัดการงานบรรพชา
สามเณรภาคฤดูร้อนในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ และ (๓) เพ่ือน าเสนอการพัฒนารูปแบบการ
จัดการงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ระเบียบวิธีวิจัยเป็นการ
วิจัยแบบผสมผสาน  
 ผลการวิจัยพบว่า 
  ๑) สภาพการจัดการงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ 
ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์กร ด้านการสั่งการ ด้านการประสานงานและด้านการควบคุมดูแล 
คือ กระบวนการของการก าหนดทิศทางและวัตถุประสงค์ของคณะสงฆ์ ก าหนดแผนแล้วแต่ความ
เหมาะสมของแต่ละโครงการ คือ ระยะเวลา จ านวนผู้บวชสามเณร การน าแผนไปปฏิบัติให้เกิดผล
ซึ่งจัดท าเป็นเอกสารที่ระบุ วิสัยทัศน์ ภารกิจ และการด าเนินงานของคณะสงฆ์หนึ่ง  ๆ เป็น
ตัวก าหนดทิศทาง การด าเนินงานของคณะสงฆ์ส าหรับใช้เป็นเครื่องมือในการประสานงานและก ากับ
ติดตามการด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ ของคณะสงฆ์ให้เป็นไปในทิศทางและจังหวะที่สอดคล้องกัน
เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ตามจุดมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการด าเนินงานการ
ตัดสินใจในด้านต่าง ๆ การประชุมกันอย่างสม่ าเสมอของผู้ปฏิบัติหน้าที่ในโครงการจะต้องให้ความ
ร่วมมือ และปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ผู้ปฏิบัติงานจะต้องปฏิบัติตามด าสั่งของผู้ที่มีหน้าที่รับผิดขอบด้วย

                                                 
  นิสิตปริญญาเอก, วิทยานิพนธ์หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  
คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร., ท่ีปรกึษาหลัก 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร., ท่ีปรึกษาร่วม 
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ความเต็มใจเพ่ือไปสู่ทิศทางเป้าหมายที่ชัดเจน โดยครอบคลุมถึงแนวทางการด าเนินงานและกิจกรรม
ต่าง ๆ ของผู้ที่ท างานให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม ย่อมเป็นคุณประโยชน์คณะสงฆ์ 
  ๒. รูปแบบการจัดการงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 
๑๕ ด้านการวางแผน ก าหนดการต่าง ๆ ต้องก าหนดให้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
ตลอดถึงหลักการและเหตุผลที่ได้ประชุมวางกรอบการด าเนินงานไว้ ผู้ดูแลโครงการฯ และวิทยากรที่
รับผิดชอบในการให้ความรู้ ความสามารถในการอบรมตามหลักสูตร จะต้องผ่านหลักสูตรการอบรม
เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในการให้ความรู้ การสอนผู้บรรพชาสามเณรและต้องให้เยาวชนต้องซึมทราบ
หลักธรรมค าสอนของพระพุธเจ้า และน ามาประยุกต์และพัฒนาชีวิตได้ ตรงตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา ต้องสามารถประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างดี ท างานสอดคล้องกัน 
การบรรยายและจัดกิจกรรมเสริม มีทักษะในการเข้าใจลักษณะของการจัดโครงการ มีการสรุปผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรทุกวัน เพ่ือรับฟังปัญหาและแนะน าแนวทางการด าเนินกิจกรรม 
 ๓. เสนอการพัฒนารูปแบบการจัดการงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนในเขตปกครอง
คณะสงฆ์ภาค ๑๕ การพัฒนารูปแบบการจัดการเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการสร้างความอดทน
และอุตสาหะใน การแก้ไขปรับปรุงจัดการให้มีประสิทธิภาพ คณะสงฆ์จะต้องมีภาวะความเป็นผู้น า
เพ่ือวางแผนสร้างธรรมทายาท น าเข้าพัฒนาส่งเสริมการศึกษา พัฒนาให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ 
เอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ ต่อบุคลากรของคณะสงฆ์อยู่สม่ าเสมอ รู้จักประสานความสามัคคี 
เพ่ือให้เห็นแก่ประโยชน์โดยส่วนรวม ให้ส านึกในหน้าที่รับผิดชอบ 
ค าส าคัญ : การพัฒนารูปแบบการจัดการ, งานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 

 
ABSTRACT 

 The objectives of thesis are to study the condition of management of 
summer novice ordination project in the sangha administration, region 15, to study 
the model of management of summer novice ordination project in the sangha 
administration, region 15, to present the development of the management model 
of summer novice ordination project in the sangha administration, region 15. The 
methodology of research was the mixed methods research by qualitative and 
quantitative methods.  
 Findings were as follows: 
 1. The condition of management of summer novice ordination project in 
the sangha administration, region 15 planning, organization, command, coordination 
and supervision are processes to set the direction and objectives of sangha and set 
the plan to be suitable each project and time, the number of novices and bringing 
the plan into action to occur the results provide the document identifies vision, 
mission and operations in sangha to define the direction and the operation of 
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sangha use for instruments to coordinate and follow the operations are the same 
direction and harmony for reaching the effective objectives and purposes. 
Operation, decisions in various fields, regular meeting of the operator in the project 
will cooperate and strict operate. The operator must follow the orders of who have 
the responsibility to be willing into the obvious targets by covering practices and 
activities of worker for the beneficial public and sangha. 
 2. The model of management of summer novice ordination project in the 
sangha administration, region 15, planning and scheduling must set clearly 
objectives and targets through the principle and reasons for the meeting and define 
the outlined the operation. Project administrator and lecturer training courses must 
undergo the training courses in educating, teaching the novice ordination and must 
reach the youth to know the principle of the Buddha and apply for daily life and 
follow the principles of Buddhism and be able to coordinate with the relevant 
authority. Lectures and activities have to understand the management of the 
project. A summary of performances of all personnel does every day in order to 
listen to problems and guide the activities. 
 3. The presentation of the development of the management model of 
summer novice ordination project in sangha administration, region 15, the 
development management model is a tool to promote the tolerance and 
perseverance in improving management efficiency. The sangha have a leadership to 
plan for building Dharma heir to promote education and development of qualified 
personnel and attend the duty for personnel of sangha regularly and to coordinate 
the unity for public benefits and responsibilities as follows: 
Keywords: Development of the Management Model, Summer Novice      
               Ordination Project 
 

 
๑. บทน า 
 คณะสงฆ์ภาค ๑๕ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมในด้านการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่
เยาวชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยตระหนักถึงความส าคัญและบทบาทของสถาบันศาสนาที่จะต้องเข้าไป
มีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาของชุมชน โดยการจัดกิจกรรมโครงการบรรพขาสามเณรภาคฤดูร้อน 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพ่ือให้เยาวชนได้ศึกษาหลักธรรมค าสอนในศาสนาและปลูกฝั งคุณธรรม
จริยธรรมตลอดถึงวัฒนธรรมที่ดีงามของชุมชน และเพ่ือดึงเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด ถึงแม้
กิจกรรมจะมีระยะเวลาส้ัน ๆ แต่ก็ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาคนให้สมบูรณ์ แต่
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จากการจัดการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนทุกปี จะมีปัญหาหลาย ๆ ด้านในการจัดกิจกรรม เช่น 
งบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม ต้องใช้เงินจากภายนอก เช่น เงินบริจาคจากญาติโยมที่มี
จิตศรัทธา สถานที่ไม่เพียงพอต่อการจัดบรรพชา หรือบางปีมีเด็กเข้าร่วมโครงการบรรพชาน้อย 
บุคลากรที่มีความสามารถมีไม่เพียงพอ 
 ปัญหาในด้านโครงสร้างการปกครองคณะสงฆ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท าให้จ านวนพระ
อาจารย์มีความไม่สมดุลท าให้การดูแล อบรมสั่งสอน ไม่สามารถท าได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันนี้ พระอาจารย์มีอายุมากเกินไปบ้าง มีภาระหน้าที่งานมาก
จนไม่สามารถดูแลให้การศึกษาอบรมแก่พระภิกษุ สามเณร และไม่มีคัดสรรและการตรวจสอบ
คุณสมบัติของสัทธิวิหาริกก่อนบวชได้อย่างละเอียด ผลเสียตามมาก็ คือ พระภิกษุสามเณรไม่
ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอันดีงาม ประพฤติผิดศีลธรรมและคุณธรรมไม่เรียบร้อย ประพฤติ
ออกนอกลู่นอกทาง ไม่ส ารวมสังวรระวังในอาจารวัติปฏิบัติอันดีงามของพระสงฆ์ เสพสุรา ติดยาเสพ
ติด ทะเลาะวิวาท จนเป็นที่ต าหนิติเตียน ตลอดจนเสื่อมความเคารพนับถือและศรัทธาของญาติโยม  
จึงผลเสียหายต่อคณะสงฆ์ส่วนรวมมาก๑ 
 จากการติดตามผลการด าเนินงานตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนในช่วงที่ผ่าน
มาน้ัน พบว่ามีจ านวนนักเรียนเข้ารับการบรรพชาเพ่ิมขึ้นแต่ยังไม่มีการประเมินรูปแบบการพัฒนา
กระบวนการบรรพขาสามเณรภาคฤดูร้อน ฉะนั้น เพ่ือให้ทราบข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการประเมิน
รูปแบบกระบวนการบรรพขาสามเณรภาคฤดูร้อนของคณะสงฆ์ภาค ๑๕ หรือที่ได้ด าเนินไปแล้วว่ามี
ความก้าวหน้าอย่างไรมีปัญหาเพียงใดบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่เพียงใด ผู้วิจัยจึงได้ท าศึกษา
การพัฒนารูปแบบการจัดการงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ 
เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สามารถมองเห็นจุดดีและจุดอ่อนของปัจจัยในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการด าเนินโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดู
ร้อนให้บรรลุเป้าหมายและพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไป 
 
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๒.๑ เพ่ือศึกษาสภาพการจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนในเขตปกครองคณะ
สงฆ์ภาค ๑๕ 
  ๒.๒ เพ่ือศึกษารูปแบบการจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนในเขตปกครอง
คณะสงฆ์ภาค ๑๕ 
  ๒.๓ เพ่ือน าเสนอการพัฒนารูปแบบการจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ 
 

                                                 
 ๑ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม านิสฺสโร), “ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าท่ีของพระอุปัชฌาย์”, 
ใน เอกสารการประชุมสัมมานาพระอุปัชฌาย์, (กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา, ๒๕๔๑), หน้า ๑๙๒. 
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๓. ขอบเขตการวิจัย 
  ๓.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  ผู้วิจัยมุ่งศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ 
  ๓.๒ ขอบเขตด้านตัวแปร 
  ตัวแปรต้น ได้แก่ อายุ พรรษา วุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษาทางธรรม และวุฒิ
การศึกษาเปรียญธรรม 
  ตัวแปรตาม ได้แก่ การพัฒนารูปแบบการจัดการงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์กร ด้านการสั่งการ 
ด้านการประสานงาน และด้านการควบคุมดูแล 
  ๓.๓ ขอบเขตด้านประชากร 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ พระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ 
รวม ๑,๓๓๒ รูป 
 
๔. วิธีด าเนินการวิจัย 
 ๔.๑ รูปแบบการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed-Method Research) ระหว่างการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการ
สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล  
 ๔.๒ กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 การวิจัยเชิงคุณภาพ มีผู้ให้ข้อมูลส าคัญจากการสัมภาษณ์ คือ พระสังฆาธิการและผู้มีส่วน
ร่วมในการจัดการงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ จ านวน ๒๕ 
รูป/คน และผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มเฉพาะ จ านวน ๑๐ รูป/คน 
 การวิจัยเชิงปริมาณ มีกลุ่มตัวอย่าง คือ พระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 
๑๕ จ านวน ๓๐๒ รูป โดยการเปิดตารางขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครซี่  (Krejcie) และมอร์แกน 
(Morgan)๒ 
 

๕. ผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕” สามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้ 

                                                 
 ๒ ธานินทร์  ศิลป์จารุ, การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถติิด้วย SPSS, พิมพ์ครั้งที่ ๑๐,  (กรุงเทพมหานคร 
: ปิสซิเนสอาร์แอนด์ดี, ๒๕๕๒), หน้า ๔๘-๔๙. 
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 สภาพการจัดการงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ 
ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์กร ด้านการสั่งการ ด้านการประสานงานและด้านการควบคุมดูแล 
คือ กระบวนการของการก าหนดทิศทางและวัตถุประสงค์ของคณะสงฆ์ ก าหนดแผนแล้วแต่ความ
เหมาะสมของแต่ละโครงการ คือ ระยะเวลา จ านวนผู้บวชสามเณร การน าแผนไปปฏิบัติให้เกิดผล
ซึ่งจัดท าเป็นเอกสารที่ระบุ วิสัยทัศน์ ภารกิจ และการด าเนินงานของคณะสงฆ์หนึ่ง  ๆ เป็น
ตัวก าหนดทิศทาง การด าเนินงานของคณะสงฆ์ส าหรับใช้เป็นเครื่องมือในการประสานงานและก ากับ
ติดตามการด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ ของคณะสงฆ์ให้เป็นไปในทิศทางและจังหวะที่สอดคล้องกัน
เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ตามจุดมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
 รูปแบบการจัดการงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ 
ด้านการวางแผน ก าหนดการต่าง ๆ ต้องก าหนดให้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอด
ถึงหลักการและเหตุผลที่ได้ประชุมวางกรอบการด าเนินงานไว้ ผู้ดูแลโครงการฯ และวิทยากรที่
รับผิดชอบในการให้ความรู้ ความสามารถในการอบรมตามหลักสูตร จะต้องผ่านหลักสูตรการอบรม
เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในการให้ความรู้ การสอนผู้บรรพชาสามเณรและต้องให้เยาวชนต้องซึมทราบ
หลักธรรมค าสอนของพระพุธเจ้า และน ามาประยุกต์และพัฒนาชีวิตได้ ตรงตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา ต้องสามารถประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างดี ท างานสอดคล้องกัน  
การบรรยายและจัดกิจกรรมเสริม มีทักษะในการเข้าใจลักษณะของการจัดโครงการ มีการสรุปผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรทุกวัน เพ่ือรับฟังปัญหาและแนะน าแนวทางการด าเนินกิจกรรม 
 ระดับการพัฒนารูปแบบการจัดการงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนในเขตการ
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๕๕ เมื่อพิจารณาราย
ด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการจัดองค์กร มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ๓.๖๑ รองลงมา คือ ด้านการวางแผน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๖๐ และด้านการสั่งการ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๕๕ และด้านการควบคุม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๕๐ และด้านการประสานงาน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๔๘ ตามล าดับ 
  
 

๖. อภิปรายผล 
 จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยพบประเด็นที่น่าสนใจจึงน ามาอภิปรายผล โดยจ าแนกตาม
รายด้านของการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 ด้านการวางแผน อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาในแต่ละข้อ พบว่า ระดับการพัฒนา
รูปแบบการจัดการงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีทักษะ
และประสบการณ์ในการด าเนินงานในการวางแผน การจัดท าแผนปฏิบัติงาน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงสุด  
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูอุทัยกิจจารักษ์ (สุรางค์ สุจิณฺโณ) ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการ
บริหารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาขององค์กรปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๒” จากผลการวิจัย
พบว่า รูปแบบการบริหารกิจการคณะสงฆ์มีการด าเนินการตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 
๒๕๐๕ ซึ่งภารกิจดังกล่าวบางประการก าหนดไวในระเบียบกฎมหาเถรสมาคม เป็นไปตามจารีต
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ประเพณี และหลักพุทธวิธีการบริหารและการเผยแผ่ เพ่ือส่งเสริมให้พระสังฆาธิการมีความสามารถ 
มีทักษะ และมีศักยภาพในบริหารจัดการองค์กรปกครองคณะสงฆ์ให้ท างานเพ่ือพระพุทธคาสนา
อย่างมีคุณภาพ๓ 

 ด้านการจัดองค์กร อยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาในแต่ละข้อ พบว่า ระดับการ
พัฒนารูปแบบการจัดการงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ 
ด้านการจัดท าแผนปฏิบัติงาน แผนของบุคลากรของโครงการอย่างเหมาะสมชัดเจน ซึ่งมีค่าเฉลี่ย
สูงสุด ซึ่งได้สอดคล้องกับ พระราชปริยัติ (สฤษดิ์ ประธาตุ) ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการ
บริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” พบว่า การบริหารงานวิชาการ
โนโครงสร้างการบริหารงานวิชาการ มีบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของหน่วยปฏิบัติทั้งในส่วนกลาง
และส่วนที่เป็นเครือข่ายวิทยาเขต ด้านการบริหารบุคลากรทางวิชาการ เน้นการสรรหา การพัฒนา
และการส่งเสริมทางวิชาการให้กับอาจารย์ การด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนให้
นิสิตได้พัฒนาคุณภาพทั้งด้านวิขาการและด้านจริยธรรม การบริหารงานวิชาการด้านหลักสูตรและ
การวัดผลประเมินผล มีการเสนอหลักสูตรให้ทันสมัยแล้วแจ้งข่าวให้บุคลากรได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
และการบริหารงานวิชาการด้านการบริหารงานวิซาการ มีการจัดแผนปฏิบัติงานด้านวิชาการที่
ชัดเจนในรูปของแผนระยะสั้นและระยะยาว๔  
 ด้านการสั่งการ อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาในแต่ละข้อ พบว่า ระดับการพัฒนา
รูปแบบการจัดการงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีการ
ประชาสัมพันธ์โครงการกับโรงเรียน วิทยาลัยผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น วิทยุ/แผ่นพับ หอกระจายข่าวอย่าง
สม่ าเสมอ ซึง่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งได้สอดคล้องกับ กฤษณา คิดดี ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ” พบว่า รูปแบบการประเมินการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ความจริงแล้วการประเมินการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญมีเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู สิ่งที่มุ่งประเมิน  ได้แก่ 
การจัดการเรียนการสอนของครู วิธีประเมินโดยเพ่ือนครูส่วนวิธีการตัดสินใช้การเปรียบเทียบข้อมูล
จากการประเมินกับเกณฑ์สัมภาษณ์ที่พัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญ๕ 

                                                 
 ๓ พระครูอุทัยกิจจารักษ์ (สุรางค์ สุจิณฺโณ) ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารจัดการการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาขององค์กรปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๒”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการเชิง
พุทธ), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 
 ๔ พระราชปริยัติ (สฤษดิ์ ประธาตุ), “การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พระพุทธศาสนา) , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑). 
 ๕ กฤษณา คิดดี, “การพัฒนารูปแบบการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ”, 
วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การวัดผลและประเมินผล), (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
๒๕๔๗). 
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 ด้านการประสานงาน อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาในแต่ละข้อ พบว่า ระดับ
การพัฒนารูปแบบการจัดการงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ 
ด้านบุคลากรที่มีความสามารถเพียงพอส าหรับจัดกิจกรรมตามโครงการ และมีการรับฟั งความ
คิดเห็นเพ่ือน ามาปรับปรุงโครงการ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งได้สอดคล้องกับ บุญหนา  จิมาหนัง ได้
วิจัยเรื่อง “การประเมินประสิทธิภาพการสอนของพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษา เขตการปกครอง
คณะสงฆ์ภาค ๙” พบว่า ความพึงพอใจต่อพฤติกรรมของนักเรียนหลังจากมีพระสอนศีลธรรมอยู่ใน
ระดับดี และปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการสอนศีลธรรม พบว่า ระยะเวลาที่สอนระดับความพึง
พอใจต่อพฤติกรรมของนักเรียน จ านวนชั่วโมงสอน จ านวนนักเรียนมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพ
การสอนในเขิงบวก๖ 
 ด้านการควบคุมดูแล อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาในแต่ละข้อ พบว่า การพัฒนา
รูปแบบการจัดการงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ในการจัด
รวบรวมเอกสารที่ใช้ในการบรมมีความชัดเจนและเข้าใจง่ายเพ่ือติดตามประประเมินผล ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤษณพงค์ ฟองสินสุ์ ได้วิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อ
ความล่าช้าในโครงการก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์” พบว่า 
ความล่าช้าส าคัญโครงการก่อสร้างจะแตกต่างกันในมุมมองของทั้งสองฝ่าย โดยที่การไม่มีเครื่องจักร
ประจ าเป็นของตัวเองเป็นปัจจัยที่มีผลต่อความล่าช้ามากที่สุดในมุมมองฝ่ายราชการ ส่วนฝ่ายเอกชน
มองว่า การขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากฤดูการท าเกษตรกรรมเป็นปัจจัยที่มีผลต่อความล่าช้ามาก
ที่สุด ปัจจัยต่าง ๆ ที่ระบุในการศึกษาควรจะได้รับการพิจารณาอย่างระมัดระวังส าหรับผู้บริหาร
โครงการ๗  
 

๗. ข้อเสนอแนะ 
  ๑) ควรก าหนดนโยบายการด าเนินงานในแต่ละปีให้ชัดเจน 
  ๒) ควรประชาสัมพันธ์การด าเนินงานให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ 
  ๓) ควรสั่งการตามล าดับชั้นของการบริหาร 
  ๔) ควรสร้างภาคีเครือข่ายในการบริหารโครงการ 
  ๕) ควรก าหนดผู้รับผิดชอบการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรม 
  
 

                                                 
 ๖ บุญหนา จิมาหนัง, “การประเมินประสิทธิภาพการสอนของพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษา เขตการ
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙”, รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๗๙. 
 ๗ กฤษณพงค์ ฟองสินสุ์, “ปัจจัยที่มีผลต่อความล่าช้าในโครงการก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์”, รายงานการวิจัย, (สถาบันวิจัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, ๒๕๕๖), 
หน้า ก. 
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จัดการเชิงพุทธ).บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

พระราชปริยัติ (สฤษดิ์ ประธาตุ). “การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พระพุทธศาสนา). 
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑. 
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รูปแบบการบริหารกิจการคณะสงฆ์ที่ดี ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
The Model of The Buddhist Sangha Affairs Good 

Administration in Ayutthaya Province 
 

พระครูปลัดอภิชาติ  สุวณฺณโชโต 
พระระพิน  พุทฺธิสาโร 
เติมศักดิ์  ทองอินทร์ 

 
บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ ๑. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันและอุปสรรคในการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ที่ดีในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๒. เพ่ือศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ที่ดีในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๓. เพ่ือน าเสนอรูปแบบการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ที่ดีในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเป็นแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ระหว่างการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ จ านวน ๓๐ รูป/คน และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) กับ
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน ๑๑ ท่าน วิเคราะห์ข้อมูลแบบอรรถาธิบายและพรรณนาความ และ การวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) ใช้การศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ (Qualitative Research)  
โดยใช้แบบสอบถาม (Questionare) จากกลุ่มตัวอย่าง ๒๔๗ รูป/คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย 
(Simple Random Sampling) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ คือ 
ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 
 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 ๑. สภาพปัจจุ บันและอุปสรรคในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ที่ ดี ในจั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา วัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่วนใหญ่มีการจัดการวัดแบบผสมผสานสืบเนื่อง
ต่อๆกันมาในแต่ละชุมชนวัดจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนผสมผสานให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน  ๑) 
ด้านการปกครอง มีวัฒนธรรมการปกครองแบบยืดหยุ่นผ่อนคลายความตึงเครียดระหว่างผู้ปกครอง 
                                                           

 นิสิตปริญญาเอก, หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชากรจัดการเชิงพุทธ  คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  อาจารย์ ดร., ท่ีปรึกษาหลัก 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร., ท่ีปรึกษาร่วม 
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๒) ด้านการศาสนศึกษา มีวัฒนธรรมส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลีแก่
พระภิกษุสามเณรภายในวัด ๓) ด้านการเผยแผ่ มีการจัดให้มีการแสดงธรรมเทศนาภายในวัด ๔) 
ด้านสาธารณูปการ สิ่งปลูกสร้าง กุฏิ ศาลา โบสถ์ เป็นต้น ๕) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ มีวัฒนธรรม
การสร้างโรงเรียนไว้ภายในวัด ๖) ด้านการสาธารณะสงเคราะห์ มีลักษณะของการใช้หลักธรรม
สงเคราะห์ประชาชน สภาพปัจจุบันและอุปสรรคในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ที่ดีในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๘๕ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ
ด้านการศึกษาสงเคราะห์ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๘ รองลงมาคือ ด้านการปกครองค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๒ 
น้อยที่สุดคือ ด้านการสาธารณะสงเคราะห์ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๔๓ 
 ๒.  แนวคิ ดและทฤษฎี เ กี่ ย ว กับ การบริ หา รกิ จกา รคณะสงฆ์ ที่ ดี ใ นจั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา ใช้แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบ การบริหารจัดการ การบริหารกิจกรรมคณะ
สงฆ์โดยบูรณาการโดยการเชื่อมโยงกิจกรรมของวัดให้สอดคล้องกับการบริหารงานคณะสงฆ์ และให้
สอดคล้องกับเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน โดยบูรณาการให้สอดคล้องกับภารกิจ ๖ ด้าน
ของคณะสงฆ์ ดังนี้ ๑) การปกครอง ๒) การศาสนศึกษา ๓) การเผยแผ่ ๔) การสาธารณูปการ  
๕) การศึกษาสงเคราะห์ ๖) การสาธารณสงเคราะห์  
 ๓. รูปแบบการบริหารกิจการคณะสงฆ์ที่ดีในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑) รูปแบบการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ที่ดีด้านการปกครอง เจ้าอาวาสมีการน าหลักพระธรรมวินัยมาอบรมสั่งสอน
พระลูกวัด ๒) รูปแบบการบริหารกิจการคณะสงฆ์ที่ดีด้านการศาสนศึกษา เจ้าอาวาสเป็นผู้รับภาระ
หลักในการบริหารกิจการ ด้านศาสนศึกษารับนโยบายด้านการศึกษาคณะสงฆ์ มาปรับ จัดท า
แผนการจัดการศึกษาให้แก่พระลูกวัดและพุทธศาสนิกนในเขตปกครอง และแบ่งภาระงานด้านการ
สอนมอบแก่พระลูกวัดที่มีความรู้ความสามารถเป็นครูสอน ๓) รูปแบบการบริหารกิจการคณะสงฆ์ที่
ดีด้านการเผยแผ่ เจ้าอาวาสบริหารจัดการวัดให้เป็นสถานที่เผยแผ่ค าสอนทางพระพุทธศาสนา มี
การสร้างถาวรวัตถุ เอกสารค าสอนเผยแผ่สู่สาธารณชน ๔) รูปแบบการบริหารกิจการคณะสงฆ์ที่ดี
ด้านสาธารณูปการ เป็นการบริหารกิจการคณะสงฆ์ที่ใช้สถานที่ภายในวัดเป็นที่สงเคราะห์ประชาชน  
๕) รูปแบบการบริหารกิจการคณะสงฆ์ที่ดีด้านการศึกษาสงเคราะห์ เจ้าอาวาสด าเนินการให้เกิดการ
จัดการศึกษาสงเคราะห์เพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูลด้านการศึกษาอ่ืน ๆ ที่นอกจากการจัดการศึกษา
นักธรรม บาลี แก่พระสงฆ์และประชาชน โดยแบ่งเป็นการจัดการศึกษาออกเป็น ๒ รูปแบบ รูปแบบ
การจัดการศึกษาสงเคราะห์แบบไม่เป็นทางการ และรูปแบบการจัดการศึกษาสงเคราะห์แบบเป็น
ทางการ ๖) รูปแบบการบริหารกิจการคณะสงฆ์ที่ดีด้านสาธารณสงเคราะห์ เป็นการบริหารจัดการ
ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในวัดให้เกิดการสงเคราะห์ประชาชนและพระสงฆ์ รวมถึงการใช้อ านาจหน้าที่
ในฐานะเจ้าอาวาส สงเคราะห์ประชาชนในชุมชนให้ได้รับการบรรเทาความเดือดร้อนเพ่ือให้
สาธารณชนได้รับประโยชน์  
ค าส าคัญ : รูปแบบ, การบริหารกิจการคณะสงฆ์ 
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ABSTRACT 
 Objectives of this research were to; 1.study the present situation and 

problems of Sangha affairs administration of monasteries in Ayudhya Province, 2. 
Study good concepts and theories of Sangha affairs administration of monasteries in 
Ayudhaya Province and 3. Propose a model of Sangha affairs good administration of 
monasteries in Ayudhaya Province. 

 Methodology was the mixed method between the qualitative research 
which collected data from 30 key informants by in-depth-interview and by focus 
group discussion. Data were analyzed by descriptive interpretation and the 
quantitative research which collected data from 247 simple randomized samples 
with questionnaires and analyzed data with descriptive statistics; frequency, 
percentile, mean and standard deviation. 

 Findings were as follows: 
1.Present situation and problems of Sangha affairs administration of 

monasteries in Ayudhya Province were that most monasteries in Ayudhaya Province 
administered according to former traditions and now adapted the form of 
administration to fit in with modern society in the following aspects;  
1) administration: there was culture of fexible administration. Monastery 
committees in some monasteries had more power than abbots, 2) Buddhism 
studies: there was culture promoting Buddhism studies, Dhamma and Pali studies 
for monks and novices in monasteries. However, monk and novices who studied 
Dhamma and Pali were reduced continuously. Textbooks, computers and other 
document for further research were not sufficient, 3) Dissemination: there was 
Dhamma teaching in monasteries during Buddhist Lent, end of Buddhist Lent and 
other local traditional events, 4) construction and renovation: buildings, abodes, 
ceremony halls, churches were restored in the same form for the identities. There 
also be old style signs indicating monastery limits, important history of buildings, 5) 
educational support: there was culture of building schools in monasteries so that 
schools would have activities together with monasateries including Dhamma 
teaching and Dhamma study on Sundays for young children of families to attend 
Sunday schools, 6) public welfares: Monasteries in Ayudhaya Province had culture 
of social welfares for people including Dhamma welfares advising people, monks 
and novices to take care of their health by abstaining from consuming intoxicant 
which was the path to ruin. People in Ayudhaya Province confronted with flood 



ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ)  พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙116

yearly and monasteries were opened for the flood victims to stay in monasteries 
for a short period of time. 

 As for the opinions of samples towards the Sangha affairs administration 
of monasteries in Ayudhaya Province by overall were at high level with the average 
of 3.85. The aspect that had highest score was educational support at the average 
of 4.08, secondly the administration at 4.02, the lowest score was public welfares 
with the average of 3.43. 

 2. Concepts and theories of Sangha affairs administration of monasteries 
in Ayudhaya Province were the concept and theory of model administration 
integrated with monastery activities to coincide with the 6 missions of Sangha 
Supreme Council, present social, economic and environmental contexts. They 
were: 1) administration, 2) Buddhism studies, 3) dissemination, 4) construction and 
renovation, 5) educational support and 6) public welfaires. 

 3. The model of Sangha affaires good administration of monasteries in 
Ayudhaya Province were as; 1) model of good administration: abbots taught 
Dhamma and laws to new monks, laws and regulations of Sangha Supreme Council 
integrated with Buddhadhamma, 2) model of good administration in Buddhism 
studies: Abbots were responsible for Buddism education, adapting Sangha Order 
policies to fit with the educational plans for monks and people in the constituency, 
dividing workloads for monk teachers who were able to teach Dhamma, 3) model 
of good administration for dissemination: abbots administered monasteries to be 
the centers of Dhamma dissemination by constructing permanent buildings and 
teaching document for people, 4) model of good administration in construction and 
renovation: using the monastery grounds for public welfares, 5) model of good 
administration in educational support: abbots managed to support education in 
other areas besides Dhamma and Pali. The educational support was divided into 2 
forms; informal and formal support, 6) model of good administration in public 
welfares: the administration of resources available in monasteries to support 
monks, novices and people, using abbots’ authorization to support and reduce 
people’s suffering and for the benefits of social welfares.   
Keywords : Model, Buddhist Sangha Affairs  
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๑.บทน า 
การบริหารกิจการคณะสงฆ์มีความส าคัญต่อการสร้างความเข้มแข็ง และการด ารงอยู่

อย่างมั่นคงของพระพุทธศาสนา คณะสงฆ์ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมา  
สัมพุทธเจ้าพระบรมศาสดาของพุทธศาสนิกชน ซึ่งท าหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจเผยแผ่สืบสานและ
ถ่ายทอดพระธรรมค าสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้บัญญัติไว้ เพ่ือให้ผู้ที่นับถือ
พระพุทธศาสนา ได้น าพระธรรมค าสอนไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม เช่น หลักมรรคมีองค์ ๘๑ หลักมัชฌิมาปฏิปทา การเผยแผ่สืบสานและถ่ายทอดพระธรรมค า
สอน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือเป็นภารกิจส าคัญที่คณะสงฆ์จะต้องปฏิบัติ 
นอกจากนั้นการปฏิบัติและการด ารงชีวิตของพระภิกษุตามพระธรรมวินัย สามารถสร้างความศรัทธา 
ความเลื่อมใสให้เกิดขึ้นแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไป ทั้งยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้พุทธศาสนิกชนได้
ตระหนักถึงหน้าที่ของตนในฐานะชาวพุทธอีกด้วย เมื่อเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระธรรมวินัยของ
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ก็มีวิธีแสดงออกหลายอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นชาวพุทธ 
โดยเฉพาะตั้งแต่สมัยพุทธกาลกุลบุตรชาวพุทธ จะต้องหาโอกาสอุปสมบทเป็นพระภิกษุใน
พระพุทธศาสนา เพื่อศึกษาพระธรรมวินัย ดังนั้น เมื่อมีการบรรพชาอุปสมบทกันอย่างแพร่หลาย ท า
ให้มีพระภิกษุสามเณรเพ่ิมมากขึ้นการที่มีพระภิกษุสามเณรเพ่ิมมากขึ้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องวางระบบการบริหารเพ่ือการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงาม เพราะการ
ปกครองนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารกิจการพระสงฆ์และพระศาสนาให้มีความเจริญก้าวหน้า 
ความตั้งมั่นของพระศาสนาจะเกิดประโยชน์แก่คณะสงฆ์และมหาชน ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
การศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ในแง่วิชาการเกี่ยวกับความหมายของการปกครอง ประเภทการ
ปกครอง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปกครองคณะสงฆ์ รวมถึงการใช้อ านาจในรูปแบบตามพระวินัย
บัญญัติกับรูปแบบตามอ านาจของรัฐ ซึ่งตราผ่านพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับต่างๆ และ
วิวัฒนาการการปกครองในแต่ละยุคสมัย ที่มีการเปลี่ยนแปลงตามล าดับ น ามาซึ่งความเข้าใจอันดี
งามและมีประโยชน์โดยตรงต่อการปกครองคณะสงฆ์ให้มีความสงบเรียบร้อยเป็นแบบอย่างการ
ปกครองของสังคมท่ัวไป ซึ่งในสังคมสงฆ์ได้รับการยกย่องเชิดชูให้มีสถานภาพสูงกว่าบุคคลทั่วไป๒ 

การบริหารกิจการคณะสงฆ์ของวัดที่ดีในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต้องเกิดจาก    การ
พัฒนาในทุกด้าน และมีความมั่นคงทางสังคม (social security) โดยเน้นการส่งเสริมความร่วมมือ
ในด้านต่างๆ อาทิ (๑) การพัฒนาสังคม โดยการ ยกระดับความเป็นอยู่ของผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่
อาศัยในถิ่นทุระกันดาร และส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่าง แข็งขันของกลุ่มต่างๆ ในสังคม (๒) การ
พัฒนาการฝึกอบรม การศึกษาระดับพ้ืนฐานและสูงกว่าการพัฒนา ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
การสร้างงาน และการคุ้มครองทางสังคม (๓) การส่งเสริมความร่วมมือใน ด้านสาธารณสุข

                                                           
 ๑ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๙๙/๓๔๘. 
 ๒ คณาจารย์มหาวิทยาลัย, การปกครองคณะสงฆ์ไทย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๒. 
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โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เช่นโรคเอดส์ และ โรคทางเดินหายใจ 
เฉียบพลันรุนแรง (๔) การจัดการปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม (๕) การส่งเสริม การปฏิสัมพันธ์ ระหว่าง
นักเขียน นักคิดและศิลปินในภูมิภาค 
 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาประกอบกับผู้วิจัยมีสังกัดอยู่ในคณะสงฆ์
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา "รูปแบบการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของ
วัดที่ดีในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา" เพ่ือจะได้ทราบหลักการพัฒนาวัด และแนวนโยบายของคณะ
สงฆ์ตลอดถึงความพร้อมของเจ้าอาวาสและบุคลากรภายในวัดในการการบริหารกิจการคณะสงฆ์ที่ดี
ต่อไป 
 
๒. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 ๒.๑ เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคการบริหารกิจการคณะสงฆ์ที่ดีในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
   ๒.๒ เพ่ือศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ที่ดีในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 ๒.๓ เพ่ือน าเสนอรูปแบบการบริหารกิจการคณะสงฆ์ที่ดีในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

๓.วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ใช้วิธีด าเนินการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ตามรูปแบบ
การวิจัย ดังนี้  
  การวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative Research) ผู้วิจัยได้วิจัยเอกสาร ทฤษฎีของการบริหาร 
โดยวิธีการสนทนากลุ่มผู้เกี่ยวข้อง และสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ  
 การวิจัยเชิงปริมาณใช้การวิจัยแบบส ารวจ (survey research) โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างในช่วงเวลาเดียว (cross-sectional design) และใช้ข้อมูลของตัวอย่าง แต่ละคน 
(individual) เป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ เก็บ
รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย 
 

๔. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ๑. เครื่องมือเชิงคุณภาพ ๑.๑ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ๑.๒ แบบ
สนทนากลุ่ม ๒. เครื่องมือเชิงปริมาณ ตอนที่ ๑ เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ สถานภาพ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตอนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
สภาพปัจจุบันในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของวัดที่ดีในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๖ ด้าน ดังนี้  
๑. ด้านการปกครอง ๒. ด้านการศาสนศึกษา ๓. ด้านการเผยแผ่ ๔. ด้านการสาธารณูปการ ๕. ด้าน
การศึกษาสงเคราะห์ ๖. ด้านการสาธารณะสงเคราะห์ ตอนที่ ๓ เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด  
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๕. ผลการวิจัย  
  สภาพปัจจุบันและอุปสรรคในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ที่ดี ในจั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา พบว่า สภาพปัจจุบันในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของวัดที่ดีในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๘๕ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
คือ ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๘ รองลงมาคือ ด้านการปกครอง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
๔.๐๒ น้อยที่สุดคือ ด้านการสาธารณะสงเคราะห์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๔๓ 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของวัดที่ดี พบว่า การบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ของวัดที่ดีในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาการพัฒนาวัดอย่างต่อเนื่อง เป็นการจัด
กิจกรรมของวัดเชิงวัฒนธรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนเพียงอย่างเดียวยังไม่สามารถพัฒนาวัดได้
สมบูรณ์ครบถ้วน การพัฒนาวัดที่สมบูรณ์ครบถ้วนจะต้องพัฒนาวัดแบบบูรณาการโดยการเชื่อมโยง
กิจกรรมของวัดให้สอดคล้องกับการบริหารงานคณะสงฆ์ และให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจสังคม และ
สิ่งแวดล้อมปัจจุบัน โดยบูรณาการให้สอดคล้องกับภารกิจ ๖ ด้านของคณะสงฆ์ ดังนี้ ๑) การปกครอง 
๒) การศาสนศึกษา ๓) การเผยแผ่ ๔) การสาธารณูปการ ๕) การศึกษาสงเคราะห์ ๖) การสาธารณ
สงเคราะห ์  
 น าเสนอรูปแบบการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของวัดที่ดีในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๑. ด้านการปกครอง เจ้าอาวาสมีการน าหลักพระธรรมวินัยมาอบรมสั่งสอนพระลูกวัดซึ่งเป็นพระ
ใหม่ควบคู่กับหลักกฎหมาย กฎหมายคณะสงฆ์ กฎมหาเถรสมาคม บูรณาการกับหลักคุณธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ๒. ด้านการศาสนศึกษา เจ้าอาวาสเป็นผู้รับภาระหลักในการบริหารกิจการด้านศาสน
ศึกษารับนโยบายด้านการศึกษาคณะสงฆ์มาปรับ จัดท าแผนการจัดการศึกษาให้แก่พระลูกวัดและ
พุทธศาสนิกนในเขตปกครอง ๓. ด้านการเผยแผ่ เจ้าอาวาสบริหารจัดการวัดให้เป็นสถานที่เผยแผ่ค า
สอนทางพระพุทธศาสนา มีการสร้างถาวรวัตถุ เอกสารค าสอนเผยแผ่สู่สาธารณชน ๔. ด้าน
สาธารณูปการ เป็นการบริหารกิจการคณะสงฆ์ที่ใช้สถานที่ภายในวัดเป็นที่สงเคราะห์  ๕. ด้าน
การศึกษาสงเคราะห์ เจ้าอาวาสด าเนินการให้เกิดการจัดการศึกษาสงเคราะห์เพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูล
ด้านการศึกษาอ่ืน ๆ ที่นอกจากการจัดการศึกษานักธรรม บาลี แก่พระสงฆ์และประชาชน  ๖. ด้านสา
ธารณสงเคราะห์ เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ภายในวัดให้เกิดการสงเคราะห์ประชาชน
และพระสงฆ ์
 
๖. อภิปรายผล  
 สภาพปัจจุบันและอุปสรรคในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ที่ ดี ในจั งห วัด
พระนครศรีอยุธยา 
 ด้านการปกครอง มีวัฒนธรรมการปกครองแบบยืดหยุ่นผ่อนคลายความตึงเครียด
ระหว่างผู้ปกครอง ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสกับผู้ถูกปกครอง ได้แก่ พระภิกษุสามเณร ศิษย์วัด ผู้ที่มีส่วนได้
เสียกับกิจกรรมของวัด เป็นต้น โดยมีการยึดหลักพระธรรมวินัยและกฎหมาย ระเบียบ การปกครอง
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คณะสงฆ์มาบังคับใช้ในงานปกครอง สอดคล้องกับ จุไรรัตน์ บุญที่สุด เรื่อง บทบาทของพระสงฆ์ใน
การพัฒนาสังคม กรณีศึกษา พระเทพรัตนกวี (สุรินทร์ ชุตินฺธโร) วัดมหาธาตุ อ.เมือง  
จ.เพชรบูรณ์ ว่าพระเทพรัตนกวี (สุรินทร์ ชุตินฺธโร) มีการประยุกต์แนวคิดในการพัฒนาสังคมพบว่า
ท่านได้น าหลักธรรมมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านการปกครองได้อย่างเหมาะสมในการได้
ปกครองคณะสงฆ์ตามระเบียบของมหาเถรสมาคม โดยถือพระธรรมวินัยเป็นส าคัญ๓  
 ด้านการศาสนศึกษา มีวัฒนธรรมส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและ
แผนกบาลีแก่พระภิกษุสามเณรภายในวัด สอดคล้องกับ ฉันทนา กล่อมจิต เรื่อง รูปแบบการจัด
การศึกษาและเผยแผ่ศาสนธรรมของวัดในพระพุทธศาสนา : กรณีศึกษาวัดป่าบ้านค้อ อ าเภอเมือง
ผิง จังหวัดอุดรธานี ว่าด้านการศาสนศึกษา มีการสนับสนุนให้การศึกษาพระปริยัติธรรม สอบ
นักธรรมและการอบรมปฏิบัติธรรม เป็นการศึกษาตามอัธยาศัย๔  
 ด้านการเผยแผ่ มีการจัดให้มีการแสดงธรรมเทศนาภายในวัดในช่วงเข้าพรรษา ออกพรรษา
และงานบุญประเพณีส าคัญตามท้องถิ่น เช่น งานบวชนาค งานท าบุญขึ้นบ้านใหม่ รวมถึงงาน
อวมงคลต่าง ๆ เป็นต้น สอดคล้องกับ อินถา ศิริวรรณ เรื่อง การบริหารวัดด้านการปกครอง ว่า 
การบริหารวัดต้องมีกลยุทธ์ที่หลากหลาย เพราะเป็นงานที่ต้องอาศัยเทคนิคและวิธีการที่ชาญฉลาด
เนื่องจากเกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย ด าเนินการทุกด้าน เพ่ือให้การบริหารคณะสงฆ์ซึ่งตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน
ของการบริหารวัด และเป็นฐานรองรับกิจการงานของพระศาสนาให้มีความก้าวหน้าสามารถอ านวย
ประโยชน์เสริมสร้างความผาสุก ความถูกต้อง ความเป็นระเบียบเรียบร้อยดีงาม และแสดงความ
เมตตานุเคราะห์ต่อปวงชนโดยการแสดงธรรมให้ปรากฏชัดทั้งในทางรูปธรรมและนามธรรม๕  
 ด้านสาธารณูปการ วัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่วนใหญ่มีการจัดการวัด ด้าน
สาธารณูปการไว้รองรับ สิ่งปลูกสร้าง กุฏิ ศาลา โบสถ์ เป็นต้น คงสภาพเดิมไว้เพ่ือให้เป็นเอกลักษณ์ 
สอดคล้องกับ พรเพ็ญ ชัยคาริยะสกุล เรื่อง การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานวัดในพุทธศาสนา : 
ศึกษาเฉพาะกรณีวัดพึงพลานชัย อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ว่าวัดบึงพระลานชัยอ าเภอเมือง 
จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานวัดในพระพุทธศาสนาตามระเบียบของเถรสมาคม 
กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช ๒๕๐๗ เพ่ือพัฒนาวัดให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง 
และได้แบ่งกิจกรรมของการพัฒนาวัดพัฒนาตัวอย่างด้านบริเวณวัด เสนาสนะและถาวรวัตถุ ทางวัด

                                                           
  ๓ จุไรรัตน์ บุญที่สุด, “บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาสังคม กรณีศึกษา พระเทพรัตนกวี 
(สุรินทร์ ชุตินฺธโร) วัดมหาธาตุ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์”,  รายงานการวิจัย,  (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชเพชรบูรณ์, ๒๕๕๖). 
 ๔ ฉันทนา กล่อมจิต, “รูปแบบการจัดการศึกษาและเผยแผ่ศาสนธรรมของวัดในพระพุทธศาสนา : 
กรณีศึกษา วัดป่าบ้านค้อ อ าเภอเมืองผิง จังหวัดอุดรธานี”, รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงาน
เลขาธิการการศึกษา , ๒๕๔๖). 
 ๕ อินถา ศิริวรรณ,  “การบริหารวัดด้านการปกครอง”, บทความวิชาการ, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘).     



121วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

ได้ด าเนินการปฏิบัติด้วยความวิริยะอุตสาหะ มีกุฏิวิหาร เสนาสนะ ตลอดจนสิ่งปลูกสร้างภายใน ที่มี
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม มั่นคงแข็งแรงดี๖  
 ด้านการศึกษาสงเคราะห์ มีวัฒนธรรมการสร้างโรงเรียนไว้ภายในวัด เพ่ือให้โรงเรียนได้มี
โอกาสท ากิจกรรมร่วมกับทางวัด และจัดให้มีการเรียนวิชาทางพระพุทธศาสนาแก่นักเรียนรวมถึง
การจัดให้มีการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนาในวันอาทิตย์ สอดคล้องกับ พระอธิการประวัติ กันหะคุณ 
เรื่อง บทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาต าบลนายม อ าเภอเมือง จังหวัด
อ านาจเจริญ ว่า บทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนด้านการศึกษาสงเคราะห์ มีจัดตั้งโรงเรียน
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์  

ด้านการสาธารณะสงเคราะห์ มีวัฒนธรรมด้านการสาธารณะสงเคราะห์ มีลักษณะของ
การใช้หลักธรรมสงเคราะห์ประชาชน เช่นการแนะน าให้ประชาชนพระภิกษุสามเณรได้ปฏิบัติตนให้
เหมาะสมต่อการดูแลสุขภาพงดเว้นสิ่งของมึนเมาที่เป็นอบายมุข การจัดงานภายในวัดหรือนอก
บริเวณวัด ส าหรับวัดที่มีพ้ืนที่มากพอจะแบ่งที่ดินให้หน่วยงานราชการเข้ามาใช้ประโยชน์ เช่น สร้าง
ศูนย์สาธารณสุขบริการประชาชน การเปิดพ้ืนที่ว่างเปล่าให้ประชาชนได้เข้ามาท าประโยชน์ในที่ดิน
ของวัด เป็นต้น การสงเคราะห์ประชาชนผู้ประสบความเดือดร้อนและผู้เดินทางมาพ่ึงพาวัดจะจัด
สถานที่ให้ได้พึงพิงในระยะสั้น เป็นการจัดสถานที่ให้ประชาชนได้เข้าพักพิง เช่น ศาลาการเปรียญ
รองรับประชาชนที่ได้รับภัยพิบัติต่างๆ เช่น อุทกภัย อัคคีภัย เป็นต้น ได้เข้ามาพักพิงในช่วง
ระยะเวลาสั้นๆ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมของวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สอดคล้องกับ ฉันทนา กล่อม
จิต เรื่องรูปแบบการจัดการศึกษาและเผยแผ่ศาสนธรรมของวัดในพระพุทธศาสนา  : กรณีศึกษาวัด
ป่าบ้านค้อ อ าเภอเมืองผิง จังหวัดอุดรธานี ว่า ด้านสาธารณสงเคราะห์ ได้ท าการบ าเพ็ญสาธารณ
สงเคราะห์แก่ชุมชนบุคคลและศาสนสถาน รวมทั้งได้ตั้งกองทุนช่วยเหลือแม่บ้านผู้ปฏิบัติธรรม และ
การเผยแผ่ธรรมให้เด็กและเยาวชน๗  
  

๗. ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย    
 ๑) คณะสงฆ์ควรก าหนดนโยบายส่งเสริมให้วัดเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมชาวพุทธตาม
หลักเมตตาธรรม โดยจัดให้มีการสงเคราะห์ทางด้านกฎหมายแก่ ภิกษุ สามเณร ศิษย์วัด ประชาชน   
 ๒) คณะสงฆ์ควรก าหนดนโยบายส่งเสริมให้วัดจัดการศาสนศึกษาสงเคราะห์แก่พระภิกษุ
สามเณร และเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา มีกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชนโดยใช้อาคาร
สถานที่ของวัดให้เกิดการส่งเสริม สงเคราะห์การศึกษา สืบต่อพระพุทธศาสนา 
                                                           
 ๖ พรเพ็ญ  ชัยคาริยะสกุล,  “การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานวัดในพุทธศาสนา : ศึกษาเฉพาะ
กรณีวัดพึงพลานชัย อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด”,  รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๔๓).    
 ๗ ฉันทนา กล่อมจิต, “รูปแบบการจัดการศึกษาและเผยแผ่ศาสนธรรมของวัดในพระพุทธศาสนา : 
กรณีศึกษา วัดป่าบ้านค้อ อ าเภอเมืองผิง จังหวัดอุดรธานี”, รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงาน
เลขาธิการการศึกษา , ๒๕๔๖), บทคัดย่อ. 
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 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 ๑) เจ้าอาวาสควรน าหลักการบริหารแบบพรหมวิหารมาบูรณาการให้เกิดการผ่อนคลาย
ความตึงเครียดในการปกครองบริหารวัดให้เป็นไปตามกฎระเบียบมหาเถระสมาคม 
 ๒) เจ้าอาวาสควรบริหารจัดการวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านปริยัติธรรมแผนกธรรมและ
บาลีโดยส่งเสริมให้พระสงฆ์และประชาชนได้เข้ามาเรียนรู้นักธรรมบาลีเพ่ือรองรับการแก้ไขปัญหา
การเรียนรู้นักธรรมบาลีลดลง 
  ๓) เจ้าอาวาสควรบริหารจัดการให้เกิดกิจกรรมการเผยแผ่ศาสนาแก่พุทธศาสนิกชน 
  ๔) เจ้าอาวาสควรบริหารจัดการสิ่งปลูกสร้างภายในวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้และ
สงเคราะห์ประชาชน โดยคงความเป็นเอกลักษณ์วัดไทยภาคกลางไว้ และเป็นสถานที่ให้ประชาชน 
คณะสงฆ์ได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งปลูกสร้าง  
  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  ๑) ควรศึกษาการจัดการศึกษาศาสนสงเคราะห์ของวัดไทยในยุคปฏิรูปการศึกษา 

๒) ควรศึกษาการเผยแผว่ัฒนธรรมพุทธผ่านกิจกรรมของวัดไทยในจังหวดัพระนครศรีอยุธยา 
  ๓) ควรศึกษาการจัดการศึกษาภาวะผู้น าทางศาสนาของวัดไทยในยุคปฏิรูป 
 

บรรณานุกรม 

 (๑) หนังสือ:  
คณาจารย์มหาวิทยาลัย. การปกครองคณะสงฆ์ไทย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑. 
 (๒) วิทยานิพนธ์/รายงานการวิจัย 
จุไรรัตน์ บุญที่สุด. “บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาสังคม กรณีศึกษา พระเทพรัตนกวี (สุรินทร์  

ชุตินฺธโร) วัดมหาธาตุ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์”. รายงานการวิจัย. คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชเพชรบูรณ์, ๒๕๕๖. 

ฉันทนา กล่อมจิต. “รูปแบบการจัดการศึกษาและเผยแผ่ศาสนธรรมของวัดใน พระพุทธศาสนา : 
กรณีศึกษา วัดป่าบ้านค้อ อ าเภอเมืองผิง จังหวัด อุดรธานี”. รายงานการวิจัย . 
กรุงเทพมหานคร : ส านักงานเลขาธิการ การศึกษา, ๒๕๔๖. 

พรเพ็ญ ชัยคาริยะสกุล. “การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานวัดในพุทธศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณี
วัดพึงพลานชัย อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด”.  รายงานการ วิจัย .  มหาวิทยาลั ย
มหาสารคาม, ๒๕๔๓.   

อินถา ศิริวรรณ. “การบริหารวัดด้านการปกครอง”. บทความวิชาการ.  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 
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การจัดการการสาธารณูปการของวัดในจังหวัดสมทุรปราการ 
The Management Towards Monastery Construction  

In Samutprakan Province 
 

พระครูปลัดวิสุทธิวัฒน์ (ไพโรจน์  ภูริปญฺโ ) 
พิเชฐ  ทั่งโต  

ธิติวุฒิ  หมั่นมี 

บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ ๑) ศึกษาสภาพการจัดการการสาธารณูปการ     
๒) ศึกษากระบวนการการจัดการการสาธารณูปการ ๓) น าเสนอแนวทางการบริหารการจัดการการ
สาธารณูปการของวัดในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods 
Research) ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึก จ านวน ๒๖ รูป/คน และการ
สนทนากลุ่มเฉพาะ จ านวน ๙ รูป/คน ใช้การวิเคราะห์แบบพรรณนาความ และการวิจัยเชิงปริมาณ
โดยแบบสอบถามจ านวน ๑๙๑ ชุด วิเคราะห์โดย โปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์วิเคราะห์
ค่าสถิติพรรณา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 ๑. สภาพการจัดการการสาธารณูปการพบว่า ขาดการวางแผนในการจัดสรรทรัพยากร 
และพระสังฆาธิการยังขาดความรู้ความเข้าใจในงานด้านสาธารณูปการและด้านเงินปัจจัยในการท า
จะท างานด้านสาธารณูปการมีน้อยล่าช้าท าให้งานไม่ มีคุณภาพ ผู้ดูแลขาดความรู้และขาด
ประสบการณ์ในการตรวจงานท าให้เกิดปัญหาตามมาในการบริหารงานตามหลักพุทธวิหารของพระ
สังฆาธิการส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดสรรคนคือคณะสงฆ์ให้ตรงกับงาน ขาดความสามัคคีใน
การท างาน ขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานการประสานงานในการอ านวยการที่ดีท าให้งานไม่
ต่อเนื่องล่าช้าไม่เป็นไปตามเวลาที่ตั้งไว้ 
 ๒. กระบวนการการจัดการการสาธารณูปการและระดับความคิดเห็นของของคณะสงฆ์
ต่อการบริหารจัดการการสาธารณูปการของวัดในจังหวัดสมุทรปราการพบว่า ความคิดเห็นของคณะ
สงฆ์ต่อการบริหารจัดการการสาธารณูปการของวัดในจังหวัดสมุทรปราการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

                                                           
นิสิตปริญญาเอก, วิทยานิพนธ์หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  

คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
อาจารย์ ดร., อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 
อาจารย์ ดร., อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
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(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๘๗) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าความคิดเห็นของคณะสงฆ์ต่อการบริหาร
จัดการการสาธารณูปการของวัดในจังหวัดสมุทรปราการ ในด้านจัดองค์กร อยู่ในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๒.๕๔) ส่วนด้านที่เหลือคณะสงฆ์มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
 ๓.  การบริหารจัดการสาธารณูปการของวัดในจังหวัดสมุทรปราการ  พบว่า ๑) ด้านการ
วางแผน ควรให้ผู้ที่มีความรู้ในการวางแผนการบริหารด้านงานสาธารณูปการ  มีการวางแผนด้าน
ปัจจัยเงินทุนโดยขอแรงสนับสนุนจากประชาชนอย่างค่อยเป็นค่อยไป  และสร้างให้มีแบบมีศิลปะ
อย่างที่ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยให้มีการเสริมแทรกหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไว้ในตัวอาคาร
เสนาสนะด้วย  ๒) ด้านงานจัดองค์กร จัดผู้รับผิดชอบ  โดยการจัดประชุมในการเป็นผู้น าดูแลในการ
ก่อสร้างอาคารเสนาสนะโดยตรง ๓) ด้านงานบุคลากร จัดหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพมารับหน้าที่
การท างานภายในองค์กรของวัด ๔) ด้านการสั่งการ จัดประชุมขอความร่วมมือจากหน่วยงาน
ราชการต่างๆ และประชาชนจัดกิจกรรมภายในวัดเพ่ือเป็นการน าไปสิ่งจูงใจในการร่วมมือกันท างาน
ก่อสร้างอาคารเสนาสนะ  ๕) ด้านการก ากับดูแล จัดงานจัดกิจกรรมชักชวนประชาชนให้เข้าหาวัด
เพ่ือจัดหาทุนหรืองบประมาณในการก่อสร้างเสนาสนะโดยจัดคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพสูง 

ค าส าคัญ: การจัดการ, การสาธารณูปการ 

 
ABSTRACT 

The objectives of this study were 1)  to study the state of management 
towards monastery construction, 2) to study the management towards monastery 
construction, 3) to present the management towards monastery construction in 
Samutprakan Province.  

This research was the mixed research method between the qualitative 
research and quantitative research. For the qualitative research used the 
documentary research and in-depth interview from 26 key informants and group 
discussion with 9 specialists and the quantitative research used the 191 
questionnaires. The data analysis was used the social sciences programme for 
descriptive statistics were the frequency, percentage, mean,  standard deviation 
(S.D).  

The findings of the research as follows : 
1. The state and problem of management towards monastery construction , 

found that lacked of human resources planning and Sangha administrators lacked 
of knowledge about the construction and financial factor for construction was not 
enough and very late so the work was not efficient. The authority lacked of 
knowledge and experience in examine and then it had the problem of Buddhist 
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management of Sangha administrators like to put the wrong man on the wrong job 
and lacked of harmony , lacked of the support from other organization and the 
cooperation in the directing was not continuous and very late.   

2. The process of management towards monastery construction and level of 
opinions of monks to Management towards monastery construction in Samutprakan 
Province, found that the monks had the opinions to  Management towards 
monastery construction in Samutprakarn Province in overall was at good 
level(x=3.87), but when considered in each side and found that the opinions of 
monks to Management towards monastery construction in Samutprakarn Province 
for the organization management side, it was at the middle level. But others, had 
the opinions as good levels.             
          3. The management towards monastery construction in Samutprakan 
Province were : (1) For the planning , should let the educated persons to set the 
plan for construction, having the plan for financial factor by getting the support 
from the people slowly and create the arts along with Thai culture support that 
mixed with doctrine of Buddhism into the buildings. (2) For the organization 
management, to set up the authority by having the meeting about leadership to 
take care of buildings directly.  (3) For the personnel or authority, should have the 
efficient personnel to take responsibility to work of monastery. (4) For the 
command, should have the meeting with government agencies and the people 
should set up the activity in the monastery for convincing in cooperation for 
religious buildings construction. (5) For the maintenance, should have the activities 
that convince the people to come to the monastery for fund raising or budget for 
religious buildings construction by having the high efficient committee.  
Keywords: Management, towards monastery construction 
 
๑. บทน า 
 รูปแบบการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ยังคงมีรูปแบบการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์คล้ายคลึงกับสมัยสุโขทัย ดังกล่าวไว้ในโครงสร้างอ านาจการปกครองคณะสงฆ์ใน
สมัยรัชกาลที่ ๔ ว่าพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชและสมภารประจ าวัดต่างๆ แต่
นั้นก็เป็นพระอารามหลวงเท่านั้น แต่ในขณะเดียวกันชาวบ้านก็เป็นผู้มีส่วนในการเลือกหรือแต่งตั้ง
สมภารวัดราษฏร์ที่ตนเป็นผู้สร้างหรือสนับสนุนอยู่ ขอบเขตอ านาจสมเด็จพระสังฆราชที่ทรงตัดสินชี้
โทษ หรือควบคุมพฤติกรรมพระสงฆ์ที่อยู่ห่างไกลก็เป็นเรื่องที่ท าได้ล าบาก หากแต่ต้องอาศัย
ชาวบ้านในชุมชนคอยควบคุมดูพฤติกรรมพระสงฆ์ของตนเอง  ดังที่ทราบกันแล้วว่าในอดีตนั้น 
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กิจการของสมเด็จพระสังฆราชและพระสงฆ์ท่ีมีต าแหน่งทางการบริหารทั้งหลายมุ่งไปที่กิจการใหญ่ๆ 
ระดับชาติเช่น การช าระพระธรรมวินัยให้บริสุทธิ์เป็นต้น มากกว่าที่จะมุ่งไปดูแลกิจการของวัดทั่วๆ 
ไป เราย่อมปฏิเสธไม่ได้ว่าปัญหาเหล่านี้ส่วนหนึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม๑ 
 วัดเป็นหน่วยงานปกครองและหน่วยงานบริหารกิจการคณะสงฆ์ รวมถึงกิจการอ่ืนๆ ที่มี
ความส าคัญเกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมสังคมและศาสนา หลักเกณฑ์และวิธีการต่างๆ ที่เกี่ยวกับวัด
นั้น ทรงตราเป็นพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ทั้งสิ้น เช่นเดียวกับบทบัญญัติว่าด้วยมหาเถรสมาคม ซึ่ง
เป็นสถาบันหรือองค์กรปกครองคณะสงฆ์สูงสุด อนึ่ง วัดมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฏหมาย ตาม
ความในมาตรา ๓๑ วรรคสอง และมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๓๕ วัดจึงได้รับความคุ้มครองจากบทบัญญัติแห่งประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์รวมถึง
กฏหมายอ่ืนๆ ด้วย เพราะฉะนั้น วัดทั้งหลายย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตามบทกฏหมายดังเช่นบุคคล
ธรรมดา เว้นแต่สิทธิและหน้าที่บางอย่างที่ท าเองมิได้ จ าเป็นต้องมีผู้แทน เพ่ือใช้สิทธิและหน้าที่หรือ
แสดงเจตนา ดังเช่นบทบัญญัติในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ มาตรา ๓๑ วรรคสามว่า “เจ้าอาวาสเป็น
ผู้แทนของวัดในกิจการทั่วไป” ดังนั้น เจ้าอาวาสเป็นทั้งผู้ปกครองวัดตามมาตร ๓๖ และเป็นผู้แทน
วัดตามมาตรา ๓๑ วรรคสาม ทั้งเป็นฐานะเจ้าพนักงานตามความในประมวลกฏหมายอาญา ดัง
ความแห่งมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ และไวยาวัจกรเป็นเจ้าพนักงานตามความใน
ประมวลกฏหมายอาญา เพราะเหตุนี้ ต าแหน่งเจ้าอาวาสจึงเป็นต าแหน่งที่ส าคัญยิ่ง๒ 
 การบริหารกิจคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการนั้น ยังเกิดปัญหาด้านการสาธารณูปการ 
และการสาธารณสงเคราะห์ หลายอย่างคล้ายกันและแตกต่างกัน รวมถึงการวางแผน การจัด
องค์การ การบริหารงานบุคคล การอ านวยการ และการควบคุมที่ยังไม่ทั่วถึง บ้างครั้งก็ยังมีการ
ด าเนินงานที่ล่าช้า วัดแต่ละวัดยังมีการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึงกัน และเห็นได้ชัดคือการขาดความ
ร่วมมือระหว่างวัดต่างๆ มีความขัดแย้งกันในเรื่องการบริหารจัดการภายในวัด  เช่น การ
สาธารณูปการเป็นต้น ผู้วิจัยเห็นว่า พระสังฆาธิการในเขตการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ ควรจะ
ได้รับการพัฒนาความรู้ และทราบถึงการสาธารณูปการ ทราบปัญหาอุปสรรคและปัจจัยอ่ืนๆ  
 การจัดการการสาธารณูปการของวัดถือว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญ เพราะถ้ามีระบบบริหารจัดการ
วัดที่ดีศาสนาก็มีความเจริญมั่นคง ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเรื่อง “การจัดการการสาธารณูปการ
ของวัดในจังหวัดสมุทรปราการ” เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคการจัดการการ
สาธารณูปการ เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรม แนวคิดและทฤษฎีการจัดการการสาธารณูปการ  และเพ่ือ
น าเสนอการจัดการการสาธารณูปการของวัดในจังหวัดสมุทรปราการ 
 
                                                           
 ๑ นิธิ  เอียวศรีวงศ์ ,  มองอนาคต : บทวิเคราะห์ เ พ่ือปรับเปลี่ยนทิศทางของสังคมไทย , 
(กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิภูมิปัญญา, ๒๕๕๓), หน้า ๔๓. 
 ๒ พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ), การคณะสงฆ์และการศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า ๑๖. 
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๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๒.๑ เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการการสาธารณูปการ 
 ๒.๒ เพ่ือศึกษากระบวนการการจัดการการสาธารณูปการ 
 ๒.๓ เพ่ือน าเสนอแนวทางการจัดการการสาธารณูปการของวัดในจังหวัดสมุทรปราการ 
 
๓. ขอบเขตการวิจัย 
 ๓.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา  
 จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องประกอบด้วย ๑. ด้ านการวางแผน    
๒. ด้านจัดองค์กร ๓. ด้านงานบุคลากร ๔. ด้านการสั่งการ ๕.  ด้านการก ากับดูแล 
 
๓.๒ ขอบเขตด้านประชากร/ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ พระภิกษุในจังหวัดสมุทรปราการ จ านวน ๓๘๐ รูป 
 
๔. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “การจัดการการสาธารณูปการของวัดในจังหวัดสมุทรปราการ” ผู้วิจัยได้
ศึกษาโดยใช้การวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Research Method) ศึกษาการวิจัยเชิงปริมาณเป็น
งานวิจัยหลัก และศึกษาการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นงานวิจัยสนับสนุน  ๑) งานวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative research) ใช้วิธีการศึกษาวิจัยเอกสาร (Documentary research) โดยการ
สัมภาษณ์บุคคลแบบเจาะลึก (In-depth interview) เกี่ยวกับการบริหารจัดการการสาธารณูปการ
ของวัดในจังหวัดสมุทรปราการ ๒) งานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เชิงส ารวจ 
(Survey Research) ข้อมูลสถิติท่ีใช้คือ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เป็นต้น 
 
 ๕. ผลการวิจัย  
 ตามความคิดเห็นของคณะสงฆ์ที่มีต่อการบริหารจัดการการสาธารณูปการของวัดใน
จังหวัดสมุทรปราการ จ าแนกรายด้าน ดังนี้ 
 ๑. ด้านการวางแผน  ๑) ควรมีการจัดระบบการวางแผนใหม่ที่เป็นระบบมีความ
เด็ดขาดในการตัดสินใจที่ถูกต้อง  ๒) ควรมีการออกแบบก าหนดเขตเขียนแผนผังในการก่อสร้างให้
ถูกต้องและเหมาะสมกับพ้ืนที่ของที่ตั้งวัดหรือที่ธรณีสงฆ์  ๓) ต้องมีการวางแผนที่ดี  ต้องมีการ
เรียนรู้ในเรื่องการก่อสร้างการพัฒนารู้จักศึกษาเพ่ิมเติม  และหาข้อมูลในการก่อสร้างสาธารณูปการ
ต้องมีความพร้อมเพียง ด้านความรู้  ด้านการเงิน และการสนับสนุนที่ดี แล้วท างานให้เป็นระบบ มี
แบบแผนที่ดีงานจึงออกมาดีสามารถใช้ งานด้านสาธารณูปการได้นานตามวัตถุประสงค์ ๔ )  เ มื่ อ มี
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การสร้างถาวรวัตถุ ควรให้ผู้ที่มีความรู้ในการวางแผนการบริหารด้านงานสาธารณูปการ มีการ
วางแผนด้านปัจจัยเงินทุนโดยขอแรงสนับสนุนจากประชาชนอย่างค่อยเป็นค่อยไป  และสร้างให้มี
แบบมีศิลปะอย่างที่ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยให้มีการเสริมแทรกหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไว้ในตัว
อาคารเสนาสนะด้วย  ๕)  ควรจะมีกองทุนสนับสนุนและมีการวางแผนงานที่สามารถดูแล้วเข้าใจ
ง่ายและมีบุคคลค่อยมาช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน   
 ๒. ด้านงานจัดองค์กร ๑) ควรจัดงบประมาณช่วยเหลือวัด ส านักสงฆ์ท่ีอยู่รอบนอกเขต
ชุมชน  ให้มีทุนสร้างอาคารเสนาสนะให้เจริญสืบต่อไป  ๒) ควรจัดผู้รับผิดชอบ  โดยการจัดประชุม
ในการเป็นผู้น าดูแลในการก่อสร้างอาคารเสนาสนะโดยตรง  ๓) ต้องสร้างจิตส านึกในการท างานเป็น
หมู่คณะ  รู้จักการเสียสละทั้งด้านการเงินเห็นงานส่วนรวม  มีประโยชน์และคุณค่า  จึงจะท าให้
องค์กรเข้มแข็ง  ๔) มีการจัดโครงสร้างองค์กร  โดยมีเจ้าอธิการด้านงานสาธารณูปการรับผิดชอบ  
และแต่งตั้งผู้ช่วยที่มีความรู้เป็นที่ปรึกษา  เพ่ือความเป็นทิศทางเดียวกันในการจัดการองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพ  ๕) ให้มีกิจกรรมเพ่ือความสามัคคีกัน  หรือจัดโครงสร้างองค์กรให้มีการจัดการจัด
องค์กร  มีการแบ่งหน้าที่กันท างานอย่างชัดเจนจะได้ไม่เกี่ยงกันในการท างาน  
 ๓. ด้านงานบุคลากร  ๑) ต้องจัดหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพมารับหน้าที่การท างาน
ภายในองค์กรของวัด  ๒) ควรให้ผู้ที่มีความสามารถควบคุมดู  แลและรับผิดชอบตามความถนัดตรง
ตามวัตถุประสงค์  ๓) ควรส่งเสริมบุคลากรอย่างต่อเนื่องให้การสนับสนุนคนดี ที่มีความรู้ในการ
ท างาน เมื่อท าดีควรยกย่องเชิดชูหากผิดพลาดก็อภัยและแก้ไขปรับปรุงต่อไป  ๔) ต้องส่งเจ้าอาวาส
ผู้ปกครองไปเรียนรู้เกี่ยวกับงานก่อสร้าง  และวัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพจะได้สร้างได้ถูกต้องตาม
หลักการทางวิศวกรรม  ๕) อยากให้ผู้น าที่เป็นพระสังฆาธิการมีความเข้มงวดหรือค าสั่งที่เด็จขาด 
หรือมีการลงโทษผู้ที่ไม่เชื่อฟังเพ่ือความสามัคคีของคณะสงฆ์ 
 ๔. ด้านการสั่งการ ๑) จัดประชุมขอความร่วมมือจากหน่วยงานราชการต่างๆ  และ
ประชาชนจัดกิจกรรมภายในวัดเพ่ือเป็นการน าไปสิ่งจูงใจในการร่วมมือกันท างานก่อสร้างอาคาร
เสนาสนะ   ๒) ต้องมีการติดต่อประชาสัมพันธ์  ในแผนงานก่อสร้างอาคารเสนาสนะให้แก่หน่วยงาน  
และประชาชนให้ชัดเจน  ให้เห็นถึงประโยชน์และต้องตามวัตถุประสงค์ ๓) ควรจัดหางบประมาณตั้ง
เป็นกองทุนในการด าเนินงานจะท าให้ได้งานที่มีคุณภาพในการท างานทุกครั้ งต้ องมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมจะได้มีเงินทุนสนับสนุนที่ดีต่อไป  ท าให้งานด้าน
สาธารณูปการลุล่วงไปได้ด้วยดีมีประสิทธิภาพ  ๔) ต้องมีการเตรียมงานให้พร้อมเริ่มจากการเตรียม
สถานที่  การประชาสัมพันธ์เพ่ือหาเงินทุนโดยเสนอโครงการว่าจะมีประโยชน์อย่างไรน าไปใช้เพ่ือ
งานอะไรให้ตรงตามวัตถุประสงค์  และมีการเขียนแบบแปลนให้มีแบบที่สวยงามถูกต้องตามแบบ
วัฒนธรรมไทย  ๕) อยากให้ทุกฝ่ายมีการประชุมปรึกษากันให้ดีก่อนที่จะมีค าสั่งใดๆ ถึงจะได้ไม่มี
ปัญหาต้องประชุมกันบ่อยๆให้บุคลากรหรือคณะสงฆ์ได้มีส่วนร่วมกันท างาน  
 ๕. ด้านการก ากับดูแล ๑) ควรจัดงานจัดกิจกรรมชักชวนประชาชนให้เข้าหาวัดเพ่ือ
จัดหาทุนหรืองบประมาณในการก่อสร้างเสนาสนะโดยจัดคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพสูง   
๒) ควรต้องจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดกิจกรรม เพ่ืออนุรักษ์ส่งเสริมให้ช่วยกันบ ารุงวัด
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อาราม  จัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาเพ่ือจัดหาทุนในการบูรณะซ่อมแซมอาคารเสนาสนะ ๓) ควร
จัดหาผู้ดูแลที่เป็นคฤหัสถ์ที่มีความรู้มีประสบการณ์ในงานสาธารณูปการที่ไว้ใจได้มาดูแลในงาน
ก่อสร้างในแต่ละครั้งเพ่ือลดความผิดพลาดถ้าเกิดความผิดพลาดจะได้สามารถแก้ไขได้ทันท าให้ไม่
สิ้นเปลืองงบประมาณด้านงานสาธารณูปการ ๔) ควรให้พระสังฆาธิการผู้ปกครองวัดให้ความเอาใจ
ใส่เช่นจัดงานบุญหรือจัดเรี่ยไรหาทุนจากชุมชนหางบประมาณปรับปรุงเพ่ือมาก่อสร้างอาคาร
เสนาสนะทดแทนและจัดหาผู้ดูแลภายนอกที่มีความรู้ไว้ใจได้มาดูแลช่วยถ้าบุคลากรเช่นพระสงฆ์ใน
วัดมีน้อย  ๕) อยากให้ผู้น าหรือพระสังฆาธิการผู้ปกครองวัดถ้าไม่มีเวลาก็ควรให้รองเจ้าอาวาสหรือ
ผู้ช่วยคอยก ากับดูแลตั้งแต่ต้นเริ่มท างานจนงานส าเร็จเมื่อถึงเวลาพักจะได้มีการแยกกันกับไปที่พัก
ของตัวเองและมาช่วยกันท างานอย่างเป็นระบบและเพ่ือความสามัคคี  
  
๖. อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้พิจารณาผลการวิจัยเป็นรายด้านสามารถน ามาอภิปรายผลวิจัยได้
ดังนี ้
 ๑. ด้านการวางแผน จากการศึกษาพบว่า การบริหารจัดการการสาธารณูปการของวัดใน
จังหวัดสมุทรปราการด้านการวางแผน โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่าการ
บริหารจัดการการสาธารณูปการของวัดในจังหวัดสมุทรปราการ ในด้านการวางแผน โดยรวมอยู่ใน
ระดับน้อย (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๗) เมื่อพิจารณารายละเอียดความคิดเห็นจากน้อยไปหามากในแต่
ละข้อพบ ในข้อที่ ๒ ศึกษาสภาพแวดล้อมในการก่อสร้างอาคารเสนาสนะ อยู่ในระดับปานกลาง 
ส่วนข้อที่เหลืออยู่ในระดับมากข้อค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ด้านการวางแผนของวัดในจังหวัด
สมุทรปราการให้ความส าคัญในวางแผนซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของฐิติรัตน์ มีมาก ได้ศึกษาเรื่อง 
“การจัดการที่มีประสิทธิผลของสหกรณ์การเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย” จากการ
ศึกษาวิจัยพบว่า๓ สภาพการจัดการของสหกรณ์ มีประสิทธิผลอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับสูง ตัว
แปรที่ใช้วัดสภาพการจัดการ ได้แก่ขนาดของสหกรณ์ ความสามัคคี  โดยปัจจัยที่บ่งชี้ประสิทธิผล
ระดับองค์การพบว่า ปัจจัยที่บ่งชี้ประสิทธิผล ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การน า การ
ควบคุมเงินทุนเครื่องมือและอุปกรณ์ บุคลากรที่ด าเนินงาน  ขนาดของสหกรณ์ ความสามัคคี ซึ่งมี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนการมีส่วนร่วมของสมาชิกและคณะกรรมการต่อ
สหกรณ์ มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิผลขององค์การอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
 ๒. ด้านจัดองค์กร จากการศึกษาพบว่า การบริหารจัดการการสาธารณูปการของวัดใน
จังหวัดสมุทรปราการด้านจัดองค์กร โดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง  เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่า
มีการบริหารงานในด้านจัดองค์กรมากที่สุดในเรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงานแก่ผู้ปกครองเพ่ือ
ประโยชน์การปรับปรุงแก้ไขแผนงานก่อสร้างและการปฏิบัติงานก่อสร้างอาคารเสนาสนะรองลงมา
                                                           
 ๓ ฐิติรัตน์ มีมาก, “การจัดการที่มีประสิทธิผลของสหกรณ์การเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ไทย”, ปริญญาดุษฎีนิพนธ์บริหารธุรกิจ, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๘). 
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คือเรื่อง การจัดระบบงานการแบ่งงานการปฏิบัติงานในการก่อสร้างอาคารเสนาสนะ และใช้ด้านจัด
องค์กรในระดับน้อยที่สุดคือเรื่องการหาทุนในการบ ารุงวัดและซ่อมแซมอาคาร และเครื่อง
สาธารณูปโภค เช่น ประปา และไฟฟ้า เป็นต้นข้อค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ด้านจัดองค์กรของ
วัดในจังหวัดสมุทรปราการให้ความส าคัญในการรายงานผลการปฏิบัติงานแก่ผู้ปกครองเพ่ือ
ประโยชน์การปรับปรุงแก้ไขแผนงานก่อสร้างและการปฏิบัติงานก่อสร้างอาคารเสนาสนะซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของวัชรพงษ์  อินทรวงศ์ ได้วิจัยเรื่อง “อิทธิพลของวิธีปฏิบัติด้านทรัพยากร
มนุษย์ต่อผลการปฏิบัติงานบุคลากรสายผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษา”พบว่า๔ วิธีปฏิบัติด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ตามแนวคิดวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาด้านการจัดกลุ่มของวิธีปฏิบัติด้านทรัพยากรมนุษย์เพ่ือ
วัตถุประสงค์เฉพาะสามารถแบ่งออกได้เป็น ๔ กลุ่มดังนี้กลุ่มที่ ๑ ประกอบด้วยการคัดเลือกการ
ฝึกอบรมและพัฒนากลุ่มที่ ๒ ประกอบด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานระบบรางวัลตามผลงาน
กลุ่มที่ ๓ การออกแบบงานการมีส่วนร่วมและการติดต่อสื่อสารกลุ่มสุดท้ายประกอบด้วยการเลื่อน
ขั้นจากภายในความมั่นคงในการท างานและความเสมอภาคตัวแบบการเชื่อมโยงระหว่างวิธีปฏิบัติ
ด้านทรัพยากรมนุษย์กับผลการปฏิบัติงานมีกระบวนการเชื่อมโยงโดยผ่านกล่องด าวิธีปฏิบัติด้าน
ทรัพยากรมนุษย์กลุ่มที่๑กลุ่มท่ี๒กลุ่มท่ี ๓ และกลุ่มที่ ๔ มีอิทธิพลทางตรงต่อความสามารถแรงจูงใจ
การมีส่วนร่วมและความผูกพันต่อองค์การตามล าดับด้านความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมโครงสร้าง
องค์การกับวิธีปฏิบัติด้านทรัพยากรมนุษย์พบว่าวัฒนธรรมองค์การแบบคุณภาพโครงสร้างองค์การที่
มีความเป็นทางการและมีการมอบหมายอ านาจหน้าที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อวิธีปฏิบัติด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ทั้ง ๔ กลุ่มอย่างไรก็ตามสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเป็นองค์การ
ระบบเปิดที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์และปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทางการจัดการของตน ดังนั้น การ
น าวิธีปฏิบัติด้านทรัพยากรมนุษย์ตามแนวคิดวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดมาใช้ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องประยุกต์ใช้ทฤษฎีเหล่านั้นให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
บริบทของตนตามแนวคิดของทฤษฎีระบบและทฤษฎีตามสถานการณ์ 
 ๓. ด้านงานบุคลากร จากการศึกษาพบว่าการบริหารจัดการการสาธารณูปการของวัดใน
จังหวัดสมุทรปราการด้านงานบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่าใน
ด้านงานบุคลากรมากที่สุดในเรื่อง จัดผู้ควบคุมการตรวจสอบและประเมินผลการก่อสร้างอาคาร
เสนาสนะในวัด ส านักสงฆ์ ที่พักสงฆ์รองลงมาคือเรื่องการก าหนดผู้ควบคุมติดตามควบคุมและ
ประเมินผลการก่อสร้างอาคารเสนาสนะ และใช้ด้านงานบุคลากรในระดับน้อยที่สุดคือเรื่อง การจัด
ช่างควบคุมดูแลการก่อสร้าง โดยส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยข้อค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ด้าน

                                                           

 ๔ วัชรพงษ์อินทรวงศ์, “อิทธิพลของวิธีปฏิบัติด้านทรัพยากรมนุษย์ต่อผลการปฏิบัติงานบุคลากรสาย
ผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษา”, รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, คณะรัฐประศาสนศาสตร์, (สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์, ๒๕๕๒). 
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งานบุคลากรของวัดในจังหวัดสมุทรปราการให้ความส าคัญในจัดผู้ควบคุมการตรวจสอบและ
ประเมินผลการก่อสร้างอาคารเสนาสนะในวัด ส านักสงฆ์ ที่พักสงฆ์ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ   
ชัชภูมิ สีชมภูได้ศึกษาวิจัย “รูปแบบการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล”
พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความต้องการการบริหารจัดการที่ดีทุกด้าน ส่วนรูปแบบการบริหาร
จัดการมีองค์ประกอบ ๒ ด้าน คือ ด้านปัจจัยน าเข้าและด้านกระบวนการบริหารจัดการ และส่วน
ด้านภาวะผู้น าและด้านกระบวนการบริหารจัดการเป็นการก าหนดวิสัยทัศน์ การก าหนดแผนพัฒนา
และแผนปฏิบัติการ ส่วนด้านการบริหารตามแผนบุคลากร การบริหารตามแผนงบประมาณการ
บริหารตามแผนการส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาการวางแนวปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
และตรวจสอบถ่วงดุล การรายงานผลการจัดการศึกษาความเป็นไปได้ในการน าไปใช้พบว่ามีความ
เป็นไปได้ในทางปฏิบัติในระดับมากทุกรูปแบบ๕ 
 ๔. ด้านการอ านวยการ จากการศึกษาพบว่าการบริหารจัดการการสาธารณูปการของวัด
ในจังหวัดสมุทรปราการด้านการอ านวยการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายละเอียด
พบว่าในด้านการอ านวยการมากที่สุดในเรื่อง การจัดสร้างโรงที่เก็บวัสดุก่อสร้างชั่วคราวในบริเวณที่
เหมาะสมรองลงมาคือเรื่อง การจัดสร้างถนน ขุดลอกคูคลองภายในวัดให้เหมาะแก่พ้ืนที่ในวัด ส านัก
สงฆ์ ที่พักสงฆ์ ด้านการอ านวยการในระดับน้อยที่สุดคือเรื่อง การขออนุญาตสร้างวัดและตั้งวัดการ
ขอพระราชทานวิสุงคามสีมาเพ่ือให้เป็นวัดอย่างถูกต้องข้อค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ด้านการ
อ านวยการของวัดในจังหวัดสมุทรปราการให้ความส าคัญในการจัดสร้างโรงที่เก็บวัสดุก่อสร้าง
ชั่วคราวในบริเวณที่เหมาะสมซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
รายงานการวิจัยเรื่อง“รูปแบบการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาแนวใหม่”ผลการศึกษาพบว่า จะ
เน้นไปที่ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกและการร่วมเป็นเครือข่าย การควบคุมคุณภาพและ
ปรับปรุงการด าเนินงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด า เนินงาน ประกอบด้วย ๔ 
ได้แก่ ด้านนโยบายการอุดมศึกษาเพ่ือปวงชน ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรที่จ ากัดและการ
มุ่งเน้นคุณภาพและประสิทธิภาพ ด้านความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารรูปแบบต่างๆ และ
ด้านการปกครองตนเองของสถาบัน ส่วนรูปแบบการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษา   แนวใหม่ 
พบว่า สรุปได้ ๔ รูปแบบ คือ ๑) แบบองค์กรที่เน้นกระบวนการ ๒) แบบผู้ประกอบการหรือบริษัท 
๓) แบบวิสาหกิจหรือนวัตกรรม และ๔) แบบเครือข่าย๖ 
 ๕. ด้านการก ากับดูแล จากการศึกษาพบว่าการบริหารจัดการการสาธารณูปการของวัด
ในจังหวัดสมุทรปราการด้านการวางแผน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่าใน
                                                           
 ๕ ชัชภูมิ สีชมพู, “รูปแบบการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล” วิทยานิพนธ์
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๔๘). 
 ๖ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , รายงานการวิจัยเรื่ องรูปแบบการบริหารจัดการ
สถาบันอุดมศึกษาแนวใหม่, กรกฎาคม ๒๕๔๖, [ออนไลน์], แหล่งท่ีมา : http://www.qa.kmutnb.ac.th/qa_ 
knowledge/edu/full46077.pdf [ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖]. 
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ด้านด้านการก ากับดูแล การก ากับดูแล มากที่สุดในเรื่อง การให้ความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาใน
การปฏิบัติงานให้งานก่อสร้างก้าวหน้าตามวัตถุประสงค์ รองลงมาคือเรื่อง การจัดควบคุมสิ่งปลูก
สร้างภายในวัดอย่างเป็นระบบเป็นระเบียบ และใช้ด้านการก ากับดูแล ในระดับน้อยที่สุดคือเรื่อง 
การตรวจที่ตั้งวัด-ที่ธรณีสงฆ์ของวัดให้มีเอกสิทธิ์ทางกฎหมาย เช่นน.ส.๓ หรือ โฉนดที่ดินข้อค้นพบ
ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ด้านการก ากับดูแล ของวัดในจังหวัดสมุทรปราการให้ความส าคัญในการให้
ความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานให้งานก่อสร้างก้าวหน้าตามวัตถุประสงค์ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของจุมพล พูลภัทรชีวิน และคณะศึกษาเรื่องการวิจัยและพัฒนากระบวนการ
สร้างความดี มีคุณธรรม ผลการวิจัยพบว่า ระดับบุคคลพบวาคุณลักษณะที่ส าคัญของคนดีมี
คุณธรรมคือคนที่มีศีลมีธรรมะมีสติ มีความรับผิดชอบประพฤติดี มีความซื่อสัตยละอายและเกรง
กลัวตอบาปมีสัมมาอาชีวะขยันหมั่นเพียรรักษาคุณคาและความส าคัญของสิ่งที่ดีงามเอ้ือเฟอเผื่อแผมี
เมตตาหมั่นท าบุญท าทานอดทนอดกลั้นอดออมสามัคคี กตัญ  ูกตเวทีมีจิตส านึกสาธารณะมีระเบียบ
วินัยและเคารพกฎหมายรักชาติ ศาสนกษัตริยระดับครอบครัวพบวาครอบครัวดี มีคุณธรรมมี
ลักษณะส าคัญคือครอบครัวที่ ตั้งอยูในศีล๕มีความรับผิดชอบตอหนาที่และบทบาทในครอบครัวมี
ความสัมพันธอันดีและอบอุนไมประมาทท าการโดยใชปญญาสุภาพรับฟงผูอ่ืนใฝหาความรูครอง
ตนเปนพลเมืองดีเอ้ือเฟอเผื่อแผสงเคราะหบ ารุงศาสนาระดับชุมชนพบวาคุณลักษณะที่ส าคัญของ
ชุมชนดีมีคุณธรรมคือคนในชุมชนเปนสมาชิกที่ดี มีศีลธรรมมีผูน า/ผูปกครองที่ดี ชุมชนพ่ึงตนเองไดร
วมกันแกไขปญหามีองคกรเครือขายที่เขมแข็งกระบวนการสรางชุมชนดี มีคุณธรรมโดยสรางชุม
ชนใหเขมแข็งสรางกระบวนการเรียนรูและสรางองคกรเครือขายที่เขมแข็ง๗ 
  
๗. ข้อเสนอแนะ 
 ๗.๑ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ผลการวิจัยเรื่องการบริหารจัดการการสาธารณูปการของวัดในจังหวัดสมุทรปราการ
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการบริหารด้วยหลักพุทธวิธีบริหาร ดังนี้ 
 ๑. จากผลการวิจัยด้านการวางแผนพบว่าการบริหารจัดการการสาธารณูปการของวัดใน
จังหวัดสมุทรปราการต้องการวางแผนที่ดี ต้องมีการเรียนรู้ในเรื่องการก่อสร้างการพัฒนารู้จักศึกษา
เพ่ิมเติม ควรจะมีกองทุนสนับสนุนและมีการวางแผนงานที่สามารถดูแล้วเข้าใจง่ายและมีบุคคลค่อย
มาช่วยเหลือในการปฏิบัติงานและหาข้อมูลในการก่อสร้างสาธารณูปการ ต้องมีความพร้อมเพียง 
ด้านความรู้ ด้านการเงิน และการสนับสนุนที่ดี แล้วท างานให้เป็นระบบ มีแบบแผนที่ดีงานจึง 
ออกมาดีสามารถใช้ งานด้านสาธารณูปการได้นานตามวัตถุประสงค์ 

                                                           
 

๗ จุมพล พูลภัทรชีวิน และคณะ, การวิจัยและพัฒนากระบวนการสร้างความดีมีคุณธรรม , (ศูนย์
ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรมส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู  (องค์การมหาชน), ๒๕๔๙), 
หน้า ๕๖. 
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 ๒. จากผลการวิจัยด้านจัดองค์กรพบว่ามีการบริหารจัดการการสาธารณูปการของวัดใน
จังหวัดสมุทรปราการต้องมีการจัดโครงสร้างองค์กรโดยมีเจ้าอธิการด้านงานสาธารณูปการ
รับผิดชอบและแต่งตั้งผู้ช่วยที่มีความรู้มีการแบ่งหน้าที่ท างานและมีที่ปรึกษาควรจัดผู้รับผิดชอบโดย
การจัดประชุมในการเป็นผู้น าดูแลในการก่อสร้างอาคารเสนาสนะโดยตรงเพ่ือความเป็นทิศทาง
เดียวกันในการจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 
 ๗.๒ ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 หากมีการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการการสาธารณูปการของวัดฯ ในครั้งต่อไป ผู้วิจัย
ขอเสนอแนะการด าเนินการวิจัยในลักษณะต่อไปนี้ 
 ๑. ควรท าการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านอื่นๆ เฉพาะด้านไป เช่น ด้านการศึกษา
สงเคราะห์ ด้านการสาธารณะสงเคราะห์ เป็นต้น 
 ๒. ควรท าการวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบการก่อสร้างที่มีหลักวิชาการ เช่น การสร้างอย่างไร
ให้ประหยัดพลังงาน ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมในระยะสั้นและระยะยาวน้อยที่สุด 
 ๓. ควรน าผลการวิจัยที่ได้ไปพัฒนาและประยุกต์ใช้จริงกับพระสังฆาธิการในการ
บริหารงานสาธารณูปการทุกระดับเพ่ือความมั่นคงยั่งยืนของพระพุทธศาสนาสืบไป 
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การบริหารจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
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 บทความวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑) ศึกษาวิเคราะห์สภาพทั่วไปและปัญหา
อุปสรรคการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ ๒) ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ ๓) เ พ่ือบูรณาการการบริหารจัดการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการจังหวัดสมุทรปราการ  ระเบียบวิธีวิจัยเป็นการวิจัยแบบ
ผสมผสานวิธี  ศึกษาการวิจัยเชิงคุรภาพเป็นงานวิจัยหลัก และศึกษาการวิจัยเชิงปริมาณเป็น
งานวิจัยสนับสนุน โดยงานวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการศึกษาวิจัยเอกสาร โดยการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ที่เป็นพระสังฆาธิการและประชาชนทั่วไป จ านวน 
๒๐ รูป/คน และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) กับผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๙ 
รูป/คน เพ่ือยืนยันรูปแบบการบริหารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการจังหวัด
สมุทรปราการ และการวิจัยเชิงปริมาณโดยแบบสอบถามจ านวน ๒๙๗ ชุด วิเคราะห์โดย โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์วิเคราะห์ค่าสถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  
 ผลการวิจัยพบว่า 
 ๑. สภาพปัญหาการบริหารจัดการยังขาดความกระตือรือร้นเนื่องจากไม่มีศาสนาอ่ืนเป็น
คู่แข่งและสภาพภูมิศาสตร์ไม่เอ้ือต่อการบริหารจัดการด้านการเผยแผ่สืบเนื่องจากเขตพ้ืนที่ดังกล่าว
ยังมีหน่วยธุรกิจชุมชนมากมาย พระสงฆ์ต้องรับบทบาทหน้าที่ที่ไม่ตรงสายงานที่ตนเองถนัด เพราะ
เจ้าคณะพระสังฆาธิการส่วนหนึ่งได้มอบหมายภาระหน้าที่ให้พระเลขาฯ ได้ท าบทบาทหน้าที่แทน 
ปัญหาในการวางแผนงานจึงเป็นปัญหาเพราะเป้าหมายของงานไปถึงผู้รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่
โดยตรง 

                                                           
นิสิตปริญญาเอก, วิทยานิพนธ์หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  

คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
รองศาสตราจารย์ ดร., อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 
อาจารย์ ดร., อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
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 ๒. การบริหารจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ผล
การศึกษาการบริหารจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการจังหวัดสมุทรปราการ  
โดยรวมพบว่า  อยู่ในระดับมาก  (  = ๓.๗๓)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า ทุกด้านอยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้ด้านที่มีการบริหารจัดการมากที่สุดคือ  ด้านการอ านวยการ  (  = ๓.๙๒)  
รองลงมาคือ ด้านการจัดองค์การ ( = ๓.๘๘) และด้านที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุด คือ ด้านการควบคุม  
( = ๓.๔๑) 
 ๓. แนวทางการบริหารจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการจังหวัด
สมุทรปราการพบว่าแนวทางการบริหารจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการจังหวัด
สมุทรปราการ ๑) ควรเพ่ิมการจัดอบรมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แก่พระภิกษุสามเณรภายใน
วัดให้มากกว่านี้ เพ่ือให้พระภิกษุและสามเณรสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แก่ประชาชนได้
ถูกต้องตรงตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ๒) ควรตั้งทุนมูลนิธิเพ่ือเตรียมด าเนินการเผยแผ่ไว้
โดยเฉพาะ ๓) ควรจัดหาบุคลากรด้านการเผยแผ่เพิ่มเติม ๔) ต้องเริ่มต้นสร้างทีมงานในกลุ่มพระเผย
แผ่ด้วยกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและกัน ๕) ควรมีการฝึกฝนอบรมในเร่ืองอาจาระความประพฤติ
ตลอดถึงฝ่ายปกครองก็ต้องดูแล พระภิกษุสามเณรอย่างเคร่งครัด ๖) ควรมีการสนับสนุนการเผยแผ่
พระพุทธศาสนามากกว่านี้ และในการเผยแผ่ควรมีการสอดแทรกวัฒนธรรมท้องถิ่นและวิถีชีวิตใน
ชนบทด้วย ๗) ควรให้โอกาสพระรุ่นใหม่ๆ ได้มีโอกาสฝึกหัดการแสดงธรรมในโอกาสต่างๆ  ๘) ควรมี
เวทีส าหรับให้พระภิกษุสามเณรได้มีโอกาสแสดงธรรมบ้าง ๙) ควรมีการพัฒนารูปแบบการเผยแผ่ให้
ทันยุคสมัยเพ่ือไม่ให้เกิดความน่าเบื่อหน่าย ๑๐) ควรมีการจัดหาทรัพยากรที่ส าคัญในการเผยแผ่ให้
เพียงพอ เช่น ควรมีสถานที่ในการศึกษาธรรมะประจ าวัดต่างๆ หรือประจ าหมู่บ้านเป็นต้น  
ค าส าคัญ: การบริหารจัดการ, เผยแผ่พระพุทธศาสนา. 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this study were 1)  to study the analysis of state and 
problems of development towards Buddhist propagation of Sangha administrators, 
(2) to study the concepts and theories  about development towards Buddhist 
propagation of Sangha administrators, 3) to integrate the development towards 
Buddhist propagation of Sangha administrators in Samutprakan Province.  
 This research was the mixed methods research between the qualitative 
research and quantitative research. For the qualitative research used the 
documentary research and in-depth interview from 20 key informants as Sangha 
administrators and general people and group discussion with 9 specialists for 
confirm the development towards Buddhist propagation of Sangha administrators in 
Samutprakan Province  and the quantitative research used the 297 questionnaires. 
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The data analysis was used the social sciences programme for descriptive statistics 
were the frequency,  percentage, mean,  standard deviation (S.D).  
 The findings of the research as follows: 
 1. The state and problems of management lacked of ambition due to no 
competition from other religions and geography is not proper to manage the 
propagation because there were many community businesses. The monks accepted 
the improper role due to some Sangha administrators were assigned as the 
secretaries and the problem of planning was the problem because of responsible 
task and to work directly. 
 2. The development towards Buddhist propagation of Sangha 
administrators in Samutprakan province , found that development towards Buddhist 
propagation of Sangha administrators in Samutprakan province in overall was at 
good level ( =3.73), but when considered in each side and found that it was also 
good level as following, for the highest was the directing side ( =3.92). The 
second was organization management ( =3.88) and the lowest side was the 
controlling ( =3.41).              
 3. The guidelines for the development towards Buddhist propagation of 
Sangha administrators in Samutprakan province, found that the guidelines for 
development towards Buddhist propagation of Sangha administrators in 
Samutprakan province as follows: 1. Should increase the training and propagate 
Buddhism more to the monks and novices in the monasteries and then they can 
propagate Buddhism to the people correctly according to the doctrine of 
Buddhism. 2. To set up the foundation for Buddhist propagation. 3. Should increase 
more personnel. 4. To create the teamwork for Buddhist propagation and exchange 
the knowledge to each other. 5. Should train the proper behavior and the 
administrators should take care of monks and novices strictly. 6. Should support 
more Buddhist propagation and to propagate to match of the culture and the way 
of life. 7. Should support the new generation monks to practice the propagation on 
other occasions.  8. Should have the stages or changes for the monks and novices 
to deliver the Dhamma speech. 9. Should develop the modern and interesting 
model for Buddhist propagation. 10. Should arrange the enough resources such as 
should have the place to study Dhamma regularly in the monasteries or the 
villages etc. 
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Keyword: Development Administrators, Buddhist Propagation  
 
๑. บทน า  
 การบริหารจัดการเผยแผ่ธรรมสู่สังคมถือว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญ เพราะการบริหารที่ดีนั้น
จะต้องมีวิธีการและเทคนิคการบริหารจัดการระดับต่างๆ การบริหารกิจการคณะสงฆ์จึงถือว่าเป็น
หัวใจหลักในงานบริหารกิจการคณะสงฆ์ เช่น การปกครอง การศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผย
แผ่ การสาธารณูปการ และด้านการสาธารณสงเคราะห์ ตามพระธรรมวินัย กฎระเบียบของมหาเถร
สมาคม๑ การเผยแผ่ธรรมสู่สังคมแบบดั้งเดิม พระสงฆ์จะแสดงพระธรรมเทศนาบนธรรมาสน์ มี
ระเบียบวิธีปฏิบัติที่แน่นอน รูปแบบดังกล่าวนี้ได้สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ เมื่อสังคมมีการ
เปลี่ยนแปลงไปเพราะสังคมความซับซ้อนไปด้วยปัญหาต่างๆ ประกอบกับความเจริญทางเทคโนโลยี
การสื่อสารสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก ท าให้การเผยแผ่ธรรมะของพระสงฆ์ไทยในยุค
ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปด้วย ทั้งรูปแบบและวิธีการ ตลอดทั้งการประยุกต์เนื้อหาสาระให้เข้ากับ
เหตุการณ์ปัจจุบัน  พระสงฆ์เป็นผู้มีบทบาทส าคัญเพราะเป็นบุคคลากรส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัย 
เป็นก าลังส าคัญของพระพุทธศาสนา๒ พระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ปฏิบัติตรง ปฏิบัติถูกทาง 
ปฏิบัติสมควร เป็นผู้ควรแก่การค านับ ควรแก่การต้อนรับ ควรแก่ของท าบุญ ควรแก่การกราบไหว้ 
เป็นเน้ือนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก๓ มีปณิธานในการเผยแผ่และไม่เพียงแต่ท่านจะอบรมสั่งสอน
หลักธรรมให้แก่พุทธศาสนิกชนเท่านั้น ท่านยังสามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีของสังคมด้วย 
 ในสมัยปัจจุบัน การเผยแผ่พระพุทธศาสนามีกุศโลบายในการเผยแผ่ได้หลายวิธี อาทิ การ
ปฏิบัติตนให้น่าเลื่อมใสของพระสงฆ์ การเป็นผู้รอบรู้ในหลักธรรมะ การแสดงธรรมได้ลึกซึ้ง การ
พัฒนาชุมชน การสนับสนุนด้านการศึกษา การสงเคราะห์ประชาชนในด้านต่างๆ การจัดกิจกรรมใน
วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา การจัดบรรพชาสามเณร การจัดบวชชีพราหมณ์ถือศีล ๘ การจัด
อบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม การจัดแสดงนิทรรศการทางพระพุทธศาสนาต่างๆ ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วน
เป็นกระบวนการประชาสัมพันธ์ชักชวนให้ประชาชนหันมาเข้าวัด ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนา ได้มา
เรียนรู้หลักธรรม จูงใจให้พุทธศาสนิกชนน้อมน าหลักธรรมไปประพฤติปฏิบัติขัดเกลาจิตใจให้สูงขึ้น
เป็นล าดับไป เพ่ือให้เข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาในที่สุด 
 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าว การเผยแผ่พุทธธรรมสู่สังคม มีกุศ
โลบายในการเผยแผ่ได้หลายวิธีอาทิ การปฏิบัติตนให้น่าเลื่อมใสของพระสงฆ์ การเป็นผู้รอบรู้ในหลัก
ธรรมะ การแสดงธรรมได้ลึกซ้ึง การพัฒนาชุมชน การสนับสนุนด้านการศึกษา การสงเคราะห์
ประชาชนในด้านต่างๆ การจัดกิจกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา การจัดบรรพชาสามเณร 

                                                           
  ๑ กองแผนงาน, คู่มือพระสังฆาธิการ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๕๒), หน้า ๑๖. 
  ๒ เสฐียร พันธรังษี, ศาสนาเปรียบเทียบ, (กรุงเทพมหานคร : ผดุงวิทยาการพิมพ์, ๒๕๕๑), หน้า 
๑๑. 
 ๓ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๗๔/๖๖. 
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การจัดบวชชีพราหมณ์ถือศีล ๘ การจัดอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม การจัดแสดงนิทรรศการทาง
พระพุทธศาสนาต่างๆ ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นกระบวนการประชาสัมพันธ์ชักชวนให้ประชาชนหันมา
เข้าวัด ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนา ได้มาเรียนรู้หลักธรรม จูงใจให้พุทธศาสนิกชนน้อมน าหลักธรรม
ไปประพฤติปฏิบัติขัดเกลาจิตใจให้สูงขึ้นเป็นล าดับไป เพ่ือให้เข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา
ผู้วิจัย จึงมีความสนใจศึกษาเรื่อง “การบริหารจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ 
จังหวัดสมุทรปราการ” เ พ่ือศึกษาวิ เคราะห์สภาพทั่ว ไปและปัญหาอุปสรรคการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ เพ่ือศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธธรรม แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ และเพ่ือศึกษาการบูรณาการการบริหารจัดการการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ จังหวัดสมุทรปราการ 
 
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  ๒.๑ เพ่ือศึกษาวิเคราะห์สภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระสังฆาธิการ 
  ๒.๒ เพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ 
  ๒.๓ เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ จังหวัด
สมุทรปราการ 
 
๓. ขอบเขตของการวิจัย 
 งานวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการจังหวัด
สมุทรปราการ” ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัยดังนี้ 
  ๔.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ แนวคิด และทฤษฎีการบริหารจัดการ ซึ่งได้
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ ๑.ด้านการวางแผน ๒.ด้านการจัด
องค์การ ๓.ด้านการบริหารงานบุคคล ๔.ด้านการอ านวยการ ๕. ด้านการควบคุม 
 ๔.๒ ขอบเขตด้านประชากร/ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
   ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ พระสงฆ์ จ านวน ๑,๓๔๙ รูป๔ 
 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ พระสงฆ์และประชาชน จ านวน ๒๐ รูป/คน 
 
 
 
                                                           
  ๔ ส านักงานเจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ, สถิติพระภิกษุสามเณรจ าพรรษาจังหวัดสมุทรปราการ 
พ.ศ.๒๕๕๔, (สมุทรปราการ : ส านักงานเจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ, ๒๕๕๔), หน้า ๔๙. 
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๔. วิธีด าเนินการวิจัย 
 งานวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการจังหวัด
สมุทรปราการ”ผู้วิจัยได้ศึกษาโดยใช้การวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Research Method) ศึกษา
การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นงานวิจัยหลัก และศึกษาการวิจัยเชิงปริมาณเป็นงานวิจัยสนับสนุน  
 ๔.๑ ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 งานวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการจังหวัด
สมุทรปราการ” ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการจัดเก็บข้อมูล ดังนี้ 
 ก. งานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research)  
 งานวิจัยเชิงคุณภาพเป็นงานวิจัยหลัก ใช้วิธีการศึกษาวิจัยเอกสาร (Documentary 
research) โดยท าการศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารเช่น หนังสือ เอกสารทาง
วิชาการบทความ งานวิทยานิพนธ์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยการสัมภาษณ์บุคคลแบบเจาะลึก (In-
depth interview) ได้แก่ เจ้าคณะปกครองคณะสงฆ์ในจังหวัดสมุทรปราการ จ านวน ๒๐ รูป  
 ข. เชิงปริมาณ 
  ๑) ประชากร คือ พระสงฆใ์นจังหวัดสมุทรปราการ  
  ๒) กลุ่มตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น ๒๙๗ คน 
 ค. การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยผู้วิจัยคัดเลือกแบบเจาะจง
จ านวน ๙ รูป/คน  
 ๔.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ๑) แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบสอบถามเป็นงานวิจัยหลัก ซึ่งใช้ส ารวจ
ความคิดเห็นของพระสงฆ์และประชาชน เกี่ยวกับเกี่ยวกับสภาพ ปัญหา และความต้องการเพ่ือน า
ข้อมูลไปใช้ในการสร้างยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ
จังหวัดสมุทรปราการ ที่ตรงกับความต้องการ ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน ๒๙๗ รูป  
 ข) แบบสัมภาษณ์ (Interview) แบบสัมภาษณ์เป็นงานวิจัยสนับสนุน ผู้วิจัยได้ใช้แนว
ทางการสัมภาษณ์ (Interview Guide) เป็นเครื่องมือในการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง โดยน า
แนวทางการสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นมาและผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือจากผู้เชี่ยวชาญ ๓ 
ท่านซึ่งได้พิจารณาความถูกต้องและความเที่ยงตรง ความชัดเจนของการใช้ภาษา ครอบคลุมเนื้อหา
หัวข้อที่จะวิจัย และหลังจากที่ผู้ เชี่ยวชาญได้ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content 
Validity) ของเครื่องมือแล้ว ผู้วิจัยจะด าเนินแก้ไขปรับปรุงให้มีความเหมาะสม ชัดเจนด้วนส านวน
ภาษาครอบคลุมด้วยเนื้อหาตามที่ได้รับค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง ๓ ท่านแล้ว จะได้น าเสนอให้
อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจดูความถูกต้องก่อนน าไปสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคคลากร ๑๕ รูป/
คน  
 ๔.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 
  ๑) ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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  ๒) ก าหนดกรอบแนวคิด หัวข้อปัญหา และวัตถุประสงค์ในการวิจัย 
  ๓) ก าหนดกลุ่มประชากร และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
  ๔) สร้างเครื่องมือส าหรับเก็บข้อมูลการวิจัยร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา 
  ๕) น าเครื่องมือเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์   
  ๖) ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือ
ขอเชิญคณาจารย์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ 
  ๗) ขอหนังสือจากผู้อ านวยการโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือขออนุญาตแจก
แบบสอบถามแก่บุคคลากร/พระภิกษุ จ านวน ๒๙๗ รูป  
  ๘) วิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผลข้อมูลโดยโปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ (Interview) เป็นงานวิจัยสนับสนุน ผู้วิจัยได้
ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งจะได้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
  ๑) ศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ หนังสือพระไตรปิฎก และบุคลากร ซึ่งเป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง 
  ๒) ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ วิทยานิพนธ์ หนังสือ วารสาร เอกสาร สิ่งตีพิมพ์ 
และสื่อ อีเล็คโทรนิคเป็นต้น 
  ๓) ศึกษารวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลแบบเชิงลึก 
  ๔) จัดเตรียมเครื่องมือแบบสัมภาษณ์ตามจ านวนผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
  ๕) ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากรตรวจแบบสัมภาษณ์ 
  ๖) ขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถึงบุคคลากร/พระ
สังฆาธิการ เพ่ือขออนุญาตสัมภาษณ์ ๑๕ รูป/คน เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูล  
  ๗) ตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องแล้วน าไปวิเคราะห์ผลข้อมูล 
 ๔.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และสามารถตอบค าถามการวิจัย แบ่งเป็น ๒ ส่วน ดังนี้  
 ๑) ข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นงานวิจัยหลัก การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากเอกสาร การ
สังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัยจึงเลือกใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ
อรรถาธิบาย และพรรณนาความวิเคราะห์ลักษณะปัญหา และรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร การ
สัมภาษณ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ๒) ข้อมูลเชิงปริมาณเป็นงานวิจัยสนับสนุน ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบ
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์โดยใช้สถิติ ดังนี้  
 ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการ
วิจัยทางสังคมศาสตร์ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) 
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ส าหรับอธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างและพรรณนาความเป็นไปได้ของการบริหารจัดการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการจังหวัดสมุทราการ ใน ๕ ด้าน ได้แก่   การวางแผน การจัด
องค์การ การบริหารบุคคล การอ านวยการ และการควบคุม โดยใช้สถิติ ดังนี้  ๑) สถานภาพส่วน
บุคคล วิเคราะห์โดยการหา ค่าความถี่ (Frequency) และ ค่าร้อยละ (Percentage) ๒) ระดับความ
คิดเห็นของพระสังฆาธิการต่อการบริหารจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการจังหวัดส
มุทราการ วิเคราะห์โดยการหา ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ๓) น าข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมมาวิเคราะห์และสังเคราะห์สรุปผล และน าเสนอ เขียน
เป็นความเรียง ตารางหรือแผนภูมิ 
 
๕. ผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระ
สังฆาธิการจังหวัดสมุทรปราการ  สรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 
 ๑. สภาพปัญหาการบริหารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ 
จังหวัดสมุทรปราการ  
 จากประเด็นที่ได้จากผู้ร่วมสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยได้สังเคราะห์จากสภาพปัญหาเพ่ือเสนอ
เป็นแนวทางในการบริหารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ จังหวัด
สมุทรปราการ พบว่าพระสงฆ์ท่ีออกไปเผยแผ่ธรรมะยังไม่มีความรู้ ไม่แตกฉานในหลักเท่าที่ควร  ไม่
รู้จักการวิเคราะห์บริบทผู้ฟัง  ไม่รู้จักการถ่ายทอดในรูปแบบวิทยาการโลกยุคใหม่  การเทศน์ การ
บรรยายยังคงใช้ภาษาเก่าๆ เดิมๆ ตามจารีตประเพณี  ท าให้เกิดปัญหาในการเผยแผ่ธรรมะ ในขณะ
ที่พุทธศาสนิกชนไทย เกิดปัญหาการไม่เข้าใจภาษาธรรมะนี้ด้วย ซึ่งพอสรุปปัญหาได้ดังนี้ปัญหาหลัก
ที่พบกับชาวพุทธคือ (๑) ขาดกิจกรรมที่จะส่งเสริมให้เกิดปัญญา  (๒) ไม่รู้ภาษาบาลีดีพอ  (๓) ไม่
เข้าใจความหมายที่พระสงฆ์สื่อ  (๔) คนไทยใช้ภาษาไทยผิดเพ้ียน ขาดความจริงใจต่อกัน  (๕) 
ชาวบ้านได้รับรู้ค า และความหมายของศัพท์มาจากสื่ออย่างผิด ๆปัญหาหลักที่พบจากพระสงฆ์คือ 
(๑) พระมีโอกาสเทศนาน้อย  (๒) พระสงฆ์ขาดประสบการณ์และขาดความมั่นใจ  (๓) ขาดความรู้
วิทยาการสื่อสารยุคใหม่  (๔) ไม่เข้าใจหลักธรรมอย่างลึกซึ้ง  (๕) ขาดความรู้ด้านภาษายุคใหม่   
 ๒. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ 
 ความสอดคลองกับทฤษฎีการบริหารจัดการของ เฮ็นรี  ฟาโยล (Henry Fayol)  กล่าว
ไว้ ๕ ประการ เช่นเดียวกันการบริหารจัดการ ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ด้านการวางแผน (P=Planning) การบริหารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสังฆาธิการ จังหวัดสมุทรปราการ จะต้องท าส าหรับกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมใด ความส าเร็จของ
การวางแผนขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ข้อมูลในอดีต การตัดสินใจในปัจจุบันและการประเมิน
สภาพแวดล้อมของอนาคต 
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 ๒. ด้านการจัดองค์การ (O=Organizing) การจัดระเบียบโดยการน าเอาส่วนต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องมารวมกันในรูปของส่วนรวม เพ่ือให้การใช้อ านาจบริหารงานและเป็นศูนย์อ านวยการให้
งานด าเนินลุล่วงเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 ๓. ด้านการบริหารงานบุคคลากร (S=Staffing) การบริหารจัดการการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ จังหวัดสมุทรปราการ จะต้องจัดหาคนให้มีความเหมาะสมกับ
ลักษณะของงาน ด้วยมุมมองขององค์กรและข้อก าหนดของการสรรหาบุคคลากร โดยใช้ข้อมูลการ
วางแผนทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือน ามาตัดสินใจที่จะเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติของลูกจ้างที่ดีเข้ามา
ท างานให้กับองค์กร 
 ๔. ด้านการอ านวยการ (D=Direction) จะต้องหาทางเลือกอยู่ตลอดเวลาว่าจะท าอะไร 
ใครเป็นคนท า ท าท่ีไหน เมื่อไร และบางครั้งก็ต้องคิดว่าท าอย่างไร 
 ๕. ด้านการควบคุม (C=Controlling) เป็นวิธีการตรวจสอบ ดูแลและควบคุม
กระบวนการท างานการบริหารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ จังหวัด
สมุทรปราการ 
 จะเห็นได้ว่า กระบวนการด าเนินตามภารกิจขององค์กรปกครองคณะสงฆ์สามารถที่จะ
ก่อให้เกิดการการเผยแผ่ธรรมให้มีความสามารถ มีทักษะ และมีศักยภาพในบริหารจัดการองค์กร
ปกครองคณะสงฆ์ให้เกิดคุณภาพในการท างานเพ่ือพระพุทธศาสนาอย่างมาก 
 ๓. การบริหารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ จังหวัด
สมุทรปราการ พบว่า 
 ๑. การวางแผนงาน (Planning) 
 การบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องการวางแผน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการบริหารจัดการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ถือว่าหัวใจหลักส าคัญในการ
ขับเคลื่อนงานด้านการเผยแผ่เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงยกประเด็นศึกษาวิเคราะห์สว้อท 
(SWOT Analysis) ได้ดังนี้คือ จุดแข็ง (Strength) ของพระสังฆาธิการจังหวัดสมุทรปราการ  มีเจ้า
คณะพระสังฆาธิการที่อยู่ในพื้นท่ีตลอดและมีศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัดศูนย์การ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัด มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นศูนย์ประสานงานกลางประจ าจังหวัด 
อ านวยความสะดวกเป็นที่ปรึกษา พัฒนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้การอุปถัมภ์ และ
ปฏิบัติตามนโยบาย ข้อก าหนด ข้อบังคับ วัตถุประสงค์และอ่ื นๆ ตามที่ศูนย์การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาแห่งชาติก าหนดหรือมอบหมายให้ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัดมี
ส านักงานตั้งอยู่ที่ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด สรุปแล้วก็คือการมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ
โดยตรง จุดอ่อน (Weakness)  ในสภาพปัญหาการบริหารจัดการ โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่ดูแลปรากฏว่า
ขาดความกระตือรือร้นเนื่องจากไม่มีศาสนาอ่ืนเป็นคู่แข่งและสภาพภูมิศาสตร์ไม่เอ้ือต่อการบริหาร
จัดการด้านการเผยแผ่สืบเนื่องจากเขตพ้ืนที่ดังกล่าวยังมีหน่วยธุรกิจชุมชนมากมาย พระสงฆ์ต้องรับ
บทบาทหน้าที่ที่ไม่ตรงสายงานที่ตนเองถนัด เพราะเจ้าคณะพระสังฆาธิการส่วนหนึ่งได้มอบหมาย
ภาระหน้าที่ให้พระเลขาฯ ได้ท าบทบาทหน้าที่แทน ปัญหาในการวางแผนงานจึงเป็นปัญหาเพราะ
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เป้าหมายของงานไปถึงผู้รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่โดยตรง  โอกาส (Opportunity)  สิ่งที่ส าคัญ
มากคือผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์ พระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้บริหารต้องมีจักขุมา แปลว่า มีสายตาที่ยาวไกล 
คือมองการณ์ไกล  วิสัยทัศน์ช่วยให้ผู้บริหารสามารถวาดภาพจุดหมาปลายทางได้ชัดเจนและใช้
สื่อสารให้สมาชิกภายในองค์กรยอมรับและด าเนินไปสู่จุดหมายปลายทางนั้นองค์กรทั้งหมดก็จะถูก
ขับเคลื่อนไปด้วยวิสัยทัศน์นี้ โดยมีกิจกรรมที่มีประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง เช่น การประชุมผู้น าทาง
พุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา การจัดตั้งสมาคมมหาวิทยาลัยพุทธศาสนา เป็นต้น 
ประการที่  ๒  องค์กรพุทธศาสนาต้องรุกเข้าไปในสถาบันการศึกษา เช่น ท าค่ายพุทธบุตร  เข้าไป
จัดท าหลักสูตรวิชาพุทธศาสนา เข้าไปสร้างสรรค์สื่อหรือวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนวิชาพุทธ
ศาสนา ส่งครูพระสอนศีลธรรมจ านวนสองหมื่นรูปไปสอนตามสถาบันการศึกษาต่างๆ เป็นต้น
อุปสรรค (Threat)  ในด้านการวางแผนงานหรือโครงสร้างขององค์กรยังขาดความชัดเจน ถือระบบ
อุปถัมภ์มากจนเกินไป การไม่ปรับท่าทีและปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารจัดการ ถือว่าเป็น
อุปสรรคต่อการบริหารจัดการเพราะเป็นการไม่เปิดโอกาสให้ผู้ที่เหมาะสมหรือท างาน บุคลกรสงฆ์
รุ่นใหม่ไม่มีโอกาสได้ข้ึนมาท างานด้านนี้ ส่งผลกระทบไปถึงด้านอ่ืนๆ ด้วย ฉะนั้น พระนักเผยแผ่ต้อง
ปรับท่าที่อย่างไรให้เหมาะสมรวมไปถึงผู้บริหารด้วย 
 ๒. การจัดการองค์กร (Organizing) 
 ในการบริหารจัดการองค์กรสงฆ์ โดยจุดมุ่งหมายส าคัญก็คือระบบโครงสร้างขององค์กร
กับการประสานกับหน่อยงานย่อยๆ การก าหนดบทบาทหน้าที่ส าคัญขององค์กรถือว่าเป็นเรื่อง
ส าคัญต่อการบริหารจัดการองค์กรสงฆ์ จึงยกประเด็นศึกษาวิเคราะห์สว้อท (SWOT Analysis) ได้
ดังนี้คือ จุดแข็ง (Strength)  ของพระสังฆาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ได้ก าหนดโครงสร้างของ
องค์กรอย่างเป็นทางการ โดยการจัดแบ่งออกเป็นหน่วยงานย่อยต่างๆ เช่น มีเจ้าคณะภาค เจ้าคณะ
จังหวัด ตามล าดับลงมาและก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละองค์กรไว้อย่ างชัดเจน 
รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานย่อยเหล่านั้น จุดอ่อน (Weakness)  เนื่องจากพระสังฆาธิ
การจังหวัดสมุทรปราการ เป็นองค์กรที่ใหญ่ทั้งพ้ืนที่ ระดับผู้บริหาร โครงสร้างขององค์กร แต่กลับ
กลายเป็นว่าต่างคนต่างท าหน่วยงานหรือวัดแต่ละวัด พระสงฆ์ ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านก็ท า
ไปหรือบางวัดมีศักยภาพในการจัดการด้านการเผยแผ่ก็ท าไป ซึ่งจากการวิเคราะห์แล้วเห็นว่าองค์กร
นี้ยังขาดความเสมอภาคและขาดความชัดเจนในการท างานอยู่  โอกาส (Opportunity)  ของพระ
สังฆาธิการจังหวัดสมุทรปราการ นี้ถือว่าเป็นโอกาสอันนี้เพราะเป็นที่ตั้ งของสถาบันการศึกษา ศูนย์
การศึกษาทั้งปริยัติธรรม บาลี อีกมากมายพร้อมกันนั้นยังมีส านักเรียนที่มีชื่อเสียงกระจายอยู่ตาม
จังหวัด อ าเภอ ต่างๆ เปิดโอกาสให้พระสงฆ์ได้มีการศึกษาเล่าเรียนเพ่ือหาความรู้ด้านพุทธธรรมเพ่ือ
มาเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไป  อุปสรรค (Threat)  ของพระสังฆาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ถือ
ว่าเป็นองค์สงฆ์ที่มีขนาดใหญ่ ส านักหรือองค์กรที่ท าหน้าที่ด้านการเผยแผ่ยังกระจายตัวอยู่เป็นกลุ่ม
เล็กๆ คือต่างคนต่างท า ถือเอาศักยภาพของตนเองเป็นหลัก การร่วมมือกันโดยยึดหลักเกณฑ์หรือ
ระเบียบของมหาเถรสมาคมมาเป็นแบบนั้นอย่างหรือแนวทางในแนวเดียวกันนั้นยังไม่ชัดเจนมาก
เท่าท่ีควร 



145วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

 ๓. การจัดสายงานและการจัดตัวบุคคล (Staffing) 
 ในการบริหารจัดการการจัดการเกี่ยวกับตัวพระสงฆ์ในองค์การ นับตั้งแต่การจัด
อัตราก าลัง การสรรหา การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร การเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง 
เงินเดือน การโยกย้าย การพัฒนาพระสงฆ์ในองค์กรเรื่อยไปจนกระทั่งการให้พระสงฆ์พ้นจาก
ต าแหน่ง จึงยกประเด็นศึกษาวิเคราะห์สว้อท (SWOT Analysis) ได้ดังนี้คือ จุดแข็ง (Strength)  
หากมองไปที่จุดเริ่มต้นของการเกิดองค์กรสงฆ์ในพระพุทธศาสนาและกาลต่อมาได้เกิดคณะพระสงฆ์ 
การจัดองค์กรทางพระพุทธศาสนาจึงเน้นไปที่การบริหารองค์กรฝ่ายพระสงฆ์ แต่ในที่นี้การบริหาร
จัดการการเผยแผ่ของพระสังฆาธิการจังหวัดสมุทรปราการ มีการจัดการโครงสร้างองค์กรให้มีสาย
บังคับบัญชาที่ชัดเจน จากเจ้าคณะพระสังฆาธิการระดับสูงสู่ระดับล่างเพ่ือสนับสนุนนโยบายของ
ผู้บริหารในระดับสูงเป็นอย่างดี จุดอ่อน (Weakness)  ปัจจุบันการองค์กรสงฆ์โดยเฉพาะอย่าง
องค์กรที่ดูแลด้านการเผยแผ่จะยังเหลือแต่เฉพาะขององค์กร สภาพปัญหาของบุคลากรสงฆ์บางท่าน
แบกรับภาระหน้าที่หลายบทบาทจึงจ ากัดด้วยเวลา ซึ่งบางรูป มีอายุ พรรษามากการเดินทางจึงเป็น
อุปสรรค องค์ความรู้ไม่ตรงกับงานด้านการเผยแผ่ด้วย  โอกาส (Opportunity) การจัดการองค์กร
โดยเฉพาะด้านการเผยแผ่  ปัจจุบันได้มีคณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัดโดย
มีเจ้าคณะภาค และรองเจ้าคณะภาคในเขตการปกครองคณะสงฆ์ของจังหวัดนั้นเป็นที่ปรึกษา  เจ้า
คณะจังหวัดหรือผู้ที่เจ้าคณะจังหวัดมอบหมายเป็นประธาน  รองเจ้าคณะจังหวัดเป็นรองประธาน   
ผู้แทนเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอ าเภอ เจ้าคณะต าบล เจ้าอาวาส และเลขานุการจ านวน ๕ รูป แต่
ไม่เกิน ๗ รูป  ผู้แทนบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ๘ รูป  หัวหน้าส่วนราชการ และผู้น า
ท้องถิ่น จ านวน ๕ คน  ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๕ รูป/คน   ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเป็นกรรมการเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ จ านวน ๕ คน ซึ่งก าลังอยู่ในช่วงของการจัด
สัมมนาเพ่ือหาจุดร่วมในเขตพ้ืนที่ปกครองคณะสงฆ์ในหนต่างๆ  อุปสรรค (Threat)  ปัญหาเบื้องต้น
เกี่ยวกับการจัดการองค์กรก็คือ บุคลากรสงฆ์คือการสื่อสารเพราะขาดเครื่องมือ และด้วยองค์ความรู้
ใหม่ พระสงฆ์ได้รับการศึกษาน้อยขาดทักษะ วิธีการที่จะน าไปประยุกต์และเผยแผ่ 
 ๔. การอ านวยการ (Directing) 
 การอ านวยการกล่าวคือการท าหน้าที่ในการตัดสินใจ วินิจฉัยสั่งการ การออกค าสั่ง 
มอบหมายภารกิจการงานไปให้ผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นบทบาทส าคัญต้องใช้ภาวะของการเป็นผู้น าใน
การกระตุ้นจูงใจคนให้ยอมรับในผู้บริหาร  จึงยกประเด็นศึกษาวิเคราะห์สว้อท (SWOT Analysis) 
ได้ดังนี้ คือ  จุดแข็ง (Strength) ในส่วนของของพระสังฆาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ได้มีล าดับเจ้า
คณะพระสังฆาธิการ มีการสั่งการมอบหมายงานมาเป็นล าดับขั้นตอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของ
พระสังฆาธิการจังหวัดสมุทรปราการ งานในส่วนต่างๆ ได้มีพระเลขาฯ ได้สนองงานส่วนนี้อย่างเสมอ
มาและต่อเนื่อง องค์กรที่ท าบทบาทหน้าที่ส่วนนี้ยังมีที่ตั้งและส านักงานเป็นของตนเองอย่างชัดเจน
จุดอ่อน (Weakness) การสั่งงานในระบบขององค์กรที่เป็นอยู่ยังอยู่ในระบบเดิมๆ ไม่ทันสมัย เมื่อ
มองจากการก้าวหน้าของเทคโนโลยีของสังคมปัจจุบัน องค์กรสงฆ์ยังไม่จับสิ่งเหล่านั้นมาให้เกิด
ประโยชน์ให้มากกว่าที่เป็นอยู่ เช่น การส่งเอกสาร วาระการประชุม ข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น บวกกับ
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พระสงฆ์กับองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นในสมัยปัจจุบัน พระสงฆ์ไม่สามารถก้าวล่วงและรู้ในสิ่งต่างๆและ
ศาสตร์ต่างๆ เพ่ือน ามาปรับใช้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โอกาส (Opportunity) ของพระ
สังฆาธิการจังหวัดสมุทรปราการ โชคดีท่ีมีสถาบันการศึกษาในระดับต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นนักธรรม บาลี 
อุดมศึกษา เปิดโอกาสให้พระสงฆ์ได้เข้ามาศึกษาหาความรู้เพ่ิมทักษะและศักยภาพของตนเองและ
องค์กร เกิดประโยชน์ต่อระดับพระสังฆาธิการที่อยู่ในสายงานบริหาร สายปฏิบัติการได้อย่างแท้จริง
อุปสรรค (Threat) ด้วยภาระบทบาทหน้าที่ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน พระสงฆ์มีบทบาททางสังคมมากขึ้น 
ส่งผลกระทบไปถึงหน่วยงายของตนเอง โดยเฉพาะเรื่องการสั่งการ ด้วยพระสังฆาธิการที่มีบทบาท
หน้าที่ในปัจจุบันมากด้วยอายุ พรรษามาก การปฏิบัติหน้าที่จึงท าหน้าด้อยประสิทธิภาพ 
 ๕. การควบคุม (Control) 
 รูปแบบการบริหารจัดการองค์กรด้านการเผยแผ่ ด้วยวัตถุประสงค์ส าคัญของการ
ด าเนินการคือการรายงานและการประเมินผล ทุกกระบวนการจึงต้องผ่านช่องทางนี้ จึงยกประเด็น
ศึกษาวิเคราะห์สว้อท (SWOT Analysis) ได้ดังนี้คือ จุดแข็ง (Strength)    ของพระสังฆาธิการ
จังหวัดสมุทรปราการ มีการจัดท า รวบรวมบัญชีรายชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ บุคลากร การเผยแผ่
พระพุทธศาสนา พร้อมกับจัดหาวัสดุอุปกรณ์เคร่ืองมือประกอบการเรียนการสอนและการเผยแผ่
ประจ าศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติอยู่แล้ว ถือว่าเป็นจุดแข็งขององค์กร   จุดอ่อน 
(Weakness)  หน่วยงานที่ดูแลและรับผิดชอบยังมีความสลับซับซ้อนกันอยู่ ท าให้ผลของการ
ประเมินผลของการด าเนินขาดช่วง ระหว่างหน่วยงานของพระสงฆ์และหน่วยงานของทางราชการ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งส านักงานพระพุทธศาสนาประจ าแต่ละจังหวัด  โอกาส (Opportunity)  การท า
หน้าที่ในการรับฟังรายงานผลการฏิบัติงานของบุคคลและหน่วยงานที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาได้
รายงานมา การรายงานถือเป็นมาตรการในการตรวจสอบและควบคุมงานด้วย  อุปสรรค (Threat)  
แต่ละองค์กรสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นวัด ส านักปฏิบัติธรรมที่ท าหน้าที่ดูแล ยังถือกฎระเบียบส านักของ
ตนเอง ฉะนั้น การส่วนร่วมในการท างานร่วมกันจึงถือว่ายังมีน้อย 
  
๖. อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยเรื่อง”การบริหารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ 
จังหวัดสมุทรปราการ” มีข้อค้นพบที่ส าคัญ จึงน าอภิปรายผล ดังนี้ 
 ด้านการวางแผน มีแผนนโยบายและปฏิบัติงานตามแผนนโยบายของวัดเพ่ือการ
บริหารจัดการคณะสงฆ์ อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ  ด้านการจัดองค์การ  ด้านการบริหารงาน
บุคคล  ด้านการอ านวยการและด้านการควบคุม  พระสงฆ์ก็ให้ความส าคัญเท่าเทียมกัน จากผล
การศึกษาก็พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน ซึ่งสอดคล้องกับความเป็นจริงที่พระสงฆ์ให้ความส าคัญต่อ
ด้านต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้วทุกด้านอย่างเท่าเทียมกัน  สอดคล้องกับงานวิจัยของ  นาวิน วงศ์รัตน
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มัจฉา๕ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ผลสัมฤทธิ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในกลุ่มชาติพันธุ์ลีซูของพระธรรม
จาริก” ผลการศึกษาวิจัยพบว่าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาควรมีแผนการหรือโครงการการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ๒) ควรชักชวนเรียนพระปริยัติธรรมและนักธรรมให้มากขึ้น ๓) ควรให้
ทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรเรียนพระปริยัติธรรมและนักธรรมอย่างต่อเนื่อง   
 ด้านการจัดองค์การ พบว่า พระสงฆ์มีการบริหารจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอยู่ใน
ระดับมาก เนื่องจากว่าด้านการจัดองค์การนี้ พระสังฆาธิการมีการจัดองค์การตามวัตถุประสงค์ของ
การบริหารจัดด้านการเผยแผ่ชัดเจนและมีทีมงานในการเผยแผ่ ทั้งวัตถุสิ่งของ เคร่ืองอุปกรณ์ ใน
การด าเนนิงานที่มีคุณภาพตามนโยบาย จึงท าให้พระสงฆ์มีบทบาทในด้านนี้อย่างมากต่อการบริหาร
จัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการจังหวัดสมุทรปราการ สอดคล้องกับ บัญชายุทธ 
นาคมุจลินท์ ได้วิจัยเรื่อง “วิเคราะห์การบริหารองค์กรในการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาของศูนย์การ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัดอุทัยธานี” พบว่า การบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลได้นั้นต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของทฤษฎีและหลักการบริหารทั่วไป เพ่ือจะได้น า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการท างาน สถานการณ์และสิ่งแวดล้อม พระพุทธเจ้าทรงใช้ทั้ง
ศาสตร์และศิลป์ในการบริหารองค์กรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พระองค์อาศัยกระบวนการและ
ทรัพยากรทางการบริหารต่างๆ เป็นปัจจัยในการบริหาร ปัจจุบันมีทฤษฎีการบริหารองค์กรสมัยใหม่
เกิดข้ึนมากมาย  สามารถน ามาใช้บริหารองค์กรแล้วประสบผลส าเร็จ เช่น ทฤษฎีองค์กร ทฤษฎีการ
บริหาร ทฤษฎีภาวะผู้น า ทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์ เป็นต้น๖  
 ด้านการบริหารงานบุคคล พบว่า พระสงฆ์มีการบริหารจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
อยู่ในระดับมาก เนื่องจากพระสังฆาธิการมีการจัดทีมงานและบุคคลากร เข้ามาฝึกอบรมในวัดหรือ
โรงเรียนเพ่ือสร้างความช านาญการเผยแผ่ที่ชัดเจนเพ่ือสร้างองค์ความรู้แก่ทีมงานและบุคลากร เช่น 
การเทศน์ การบรรยาย การพูด การแนะน า การสอนจิตวิทยา ข่าวสาร  เทคโนโลยี อินเตอร์เน็ต   
เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับ พระครูภาวนาโสภิต (บุญรัตน์ เมืองวงศ์)๗ ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารการ

                                                           
 ๕ พันต ารวจโท นาวิน วงศ์รัตนมจัฉา, “ผลสัมฤทธ์ิการเผยแผ่พรัพุทธศาสนาในกลุม่ชาติพันธุ์ลีซูของ
พระธรรมจาริก”, ปริญญาพุทธศาตรดุษดีบัณฑิต, สาขาวิชาพระพทุธศาสนา, (บัณฑติวิทยาลยั : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔),  

  
๖ บัญชายุทธ นาคมุจลินท์, วิเคราะห์การบริหารองค์กรในการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาของศูนย์การ

เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัดอุทัยธานี”, พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พระพุทธศาสนา), (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , ๒๕๕๖),  

 ๗ พระครูภาวนาโสภิต (บุญรัตน์ เมืองวงศ์), “การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในล้านนา”, 
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
ปทุมธาน,ี ๒๕๕๓). 
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เผยแผ่พระพุทธศาสนาในล้านนา” พบว่ารูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นรูปแบบขั้นบันใดมี
การประสานงานแบบบนลงล่างลงมาตามล าดับขั้น คือ ระดับภาค จังหวัด อ าเภอ ต าบล วัด ส่วนใน
เขตล้านนามีอัตลักษณ์ในด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นของตนเอง ด้านแนวทางการบริหาร
จัดการเจ้าอาวาสสั่งการให้ด าเนินงานตามจารีตประเพณีที่เคยปฏิบัติมา ในปัจจุบันได้มีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการใหม่ มาใช้เพ่ือรองรับความทันสมัย ตามแนวทางปฏิบัติของพระ
สังฆาธิการที่มีหน้าที่ก าหนดนโยบายเพื่อปฏิบัติงานส่วนหนึ่งการบริหารเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เห็น
เป็นรูปธรรมก็คือ สายงานของพระธรรมทูต ซึ่งพระธรรมทูตจะมีหน้าที่สั่งสอนอบรมและเผยแผ่
พระพุทธศาสนาโดยตรง มีองค์กรมีการจัดอบรมฝึกฝนรับนโยบายและงบประมาณมาปฏิบัติงานด้าน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา แต่จากการศึกษาพบว่าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในล้านนานั้นต้อง
อาศัยความร่วมมือกับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือภาคประชาชนพุทธศาสนิกชนทุกคน
เพ่ือให้พระพุทธศาสนาด ารงต่อไปในอนาคต๘  
 ด้านการอ านวยการ พบว่า พระสงฆ์มีการบริหารจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอยู่ใน
ระดับมาก แสดงให้เห็นว่า พระสังฆาธิการมีการรวบรวม เก็บรักษา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง ที่
เกี่ยวข้องกับการเผยแผ่ ให้อยู่ในสภาพถาวรและการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าแผนโครงการ 
ตรวจสอบ ก าหนดคุณลักษณะของสื่อต่างๆ ทุกประเภทเพ่ือการเผยแผ่อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
สอดคล้องกับ ทรงวิทย์ แก้วศรี๙  ได้วิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์ยุทธวิธีในการประกาศศาสนา
ของพระพุทธเจ้า” ผลการวิจัยพบว่า 
 ๑) พระพุทธเจ้าทรงประกาศศาสนา ด้วยพระปรีชาสามารถและกุศโลบายอันแยบยล 
ลึกซึ้ง ยุทธวิธีของพระองค์นั้น เมื่อเทียบเคียงแล้วแสดงว่า ทฤษฎีการบริหารเชิงยุทธวิธีของตะวันตก
มาสอดคล้องกับวิธีการของพระพุทธเจ้าโดยมิมีข้อสงสัย ทั้งวิธีการของพระพุทธเจ้ามีประสิทธิภาพ
ก่อให้เกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุดด้วย  
 ๒) ตามหลักการวิเคราะห์สว้อต (SwotAnalysis) ของตะวันตก แยกการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมออกเป็น ๒ คือ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เพ่ือหาโอกาสและภยันตราย 
และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เพ่ือหาจุดเข็งและจุดอ่อน พระพุทธเจ้าทรงวิเคราะห์
โดยรวมทุกสภาพแวดล้อม ในการวิเคราะห์นั้น ผู้วิจัยจ าแนกสภาพแวดล้อมต่างๆ ออกเป็น ๓ กลุ่ม
คือ สภาพแวดล้อมทางศาสนา สภาพแวดล้อมทางการเมืองการปกครอง และสภาพแวดล้อมทาง
                                                           
 ๘ พระครูภาวนาโสภิต (บุญรัตน์ เมอืงวงศ์), “การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในล้านนา”, 
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
ปทุมธาน,ี ๒๕๕๓). 

 
๙
 ทรงวิทย์ แก้วศรี, “การศึกษาวิเคราะห์ยุทธวิธีในการประกาศศาสนาของพระพุทธเจ้า”, ปริญญา

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, สาขาวชิาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๐). 
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สังคม จึงทรงสามารถน าพระศาสนาช าแรกแทรกขึ้นในหมู่ประชาชนชาวชมพูทวีป จนประดิษฐาน
พระพุทธศาสนาได้มั่นคงภายในเวลาเพียง ๔ ปี 
 ๓) กระบวนการคิดออกมาเป็นทฤษฎีระหว่างตะวันตกกับพระพุทธเจ้า แตกต่างกัน 
ตะวันตกหรือสามัญชนทั่วไปนั้นคิดตั้งทฤษฎีจากปัญหา คือ ความรู้แค่ ๒ ประการ ได้แก่จินตามย
ปัญญาและสุตมยปัญญา จึงเป็นการตั้งสมมุติฐานแล้วคิดหาวิธีการเพ่ือไปสู่เป้าหมาย โดยคาดคะเน
เอาว่าจะต้องเป็นไปตามนั้น ซึ่งอาจจะไม่แน่นอน แต่พระพุทธเจ้าทรงคิดค้นทฤษฎีจากภาวนามย
ปัญญา ได้ผ่านการทดลองปฏิบัติการจนเห็นผลมาแล้ว จึงทรงน ามาประมวลสรุปเป็นทฤษฎี อาจจะ
กล่าวได้ว่าตะวันตกคิดทฤษฎีต่างๆ ได้เพียงแค่ “ทฤษฎี” แต่พระพุทธเจ้านั้นทรงคิดได้ถึงขั้นเป็น
ทฤษฎีบท 
 ๔) ยุทธวิธีการประกาศศาสนาของพระพุทธเจ้าทุกขั้นตอน สามารถน าหัวข้อธรรมมาใช้
เป็นหลักควบคู่กันไปได้อย่างกลมกลืน กล่าวคือการคิดใช้โยนิโสมนสิการ การตัดสินใจใช้ปริญญา ๓ 
อธิษฐาน ๔ และปปัญจธรรม ๓ การวางแผนใช้โกศล ๓ และสัมมัปปธาน ๔ การบริหารใช้อิทธิบาท 
๔ พละ ๔ และทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม ๔ ภาวะผู้น าใช้อัตตหิตสมบัติ ปรหิตปฏิบัติ และ
ยุทธการแบบทหารมืออาชีพตามท่ีตรัสไว้ในโยธาชีวสูตร 
 ๕) ยุทธวิธีของพระพุทธเจ้านั้น สามารถบูรณาการออกมาใช้กับการด าเนินงานทั่วไปใน
องค์การต่างๆ ในที่นี้แสดงเป็นรูปแบบไว้ ๓ รูปแบบคือ แบบตรีกรรม แบบจตุราริยสัจ และแบบ
รัตนตรัย แต่ละแบบแสดงด้วยแผนภูมิให้เห็นวิธีการและขั้นตอนอย่างชัดเจน สุดท้ายได้แสดง
ตัวอย่างการบูรณาการยุทธวิธีแบบพุทธวิธี ใช้กับห้องสมุดและสถาบันวิทยการบริการ “แบบ
รัตนตรัย” เพ่ือเป็นแบบอย่างแก่องค์การต่างๆ น าไปประยุกต์ใช้ในฐานะเป็นองค์ความรู้ใหม่ต่อไป  
 ด้านการควบคุม  พบว่า พระสงฆ์มีการบริหารจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพระสงฆ์มีหลักการและวิธีปฏิบัติงานที่ท าให้มั่นใจได้ว่า  เมื่อน าไปเผย
แผ่แล้วจะเกิดผลดีตามที่ได้ก าหนดไว้และท างานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการเผยแผ่อย่าง
ชัดเจน สอดคล้องนโยบายและทางการปฏิบัติงานซึ่งสอดคล้องกับ ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา๑๐ รายงานการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาแนวใหม่” ผล
การศึกษาพบว่า จะเน้นไปที่ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกและการร่วมเป็นเครือข่าย การ
ควบคุมคุณภาพและปรับปรุงการด าเนินงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ด าเนินงาน ประกอบด้วย ๔ ได้แก่ ด้านนโยบายการอุดมศึกษาเพ่ือปวงชน ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรที่จ ากัดและการมุ่งเน้นคุณภาพและประสิทธิภาพ ด้านความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการ
สื่อสารรูปแบบต่างๆ และด้านการปกครองตนเองของสถาบัน ส่วนรูปแบบการบริหารจัดการ

                                                           
 ๑๐ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , รายงานการวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการ
สถาบันอุดมศึกษาแนวใหม่, กรกฎาคม ๒๕๔๖, [ออนไลน์], แหล่งท่ีมา : http://www.qa.kmutnb.ac.th/qa_ 
knowledge/edu/full46077.pdf [ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖]. 
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สถาบันอุดมศึกษา   แนวใหม่ พบว่า สรุปได้ ๔ รูปแบบ คือ ๑) แบบองค์กรที่เน้นกระบวนการ ๒) 
แบบผู้ประกอบการหรือบริษัท ๓) แบบวิสาหกิจหรือนวัตกรรม และ ๔) แบบเครือข่าย 
 
๗. ข้อเสนอแนะ 
 ๗.๑ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
 ๑. คณะสงฆ์ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรมีการเทศน์ สอน แสดง
ธรรม หรือปาฐกถาธรรม เพ่ือขัดเกลาจิตใจญาติโยม 
 ๒. คณะสงฆ์ควรพัฒนาสื่อที่ ใช้ ในการช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนา เช่น สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ ซีดี เป็นต้น 
 ๗.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 ๑. คณะสงฆ์ควรประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี น่าเสื่อมใส เคารพศรัทธา เช่น 
พูดจาไพเราะ อ่อนหวาน ไม่พูดค าหยาบ ประพฤติตนสมเหมาะสมแก่ตามสมณะสารูป เป็นต้น  
 ๒. คณะสงฆ์ควรรับฟังค าเสนอแนะวิพากษ์วิจารณ์ได้  ตรงต่อเวลาและไม่เห็นแก่ลาภ
สักการะมากจนเกินไป    
 ๗.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป  
 การวิจัยในครั้งต่อไป ผู้วิจัยขอเสนอแนะการด าเนินการวิจัยในประเด็นต่อไปนี้  
 ๑. ควรศึกษาความคิดเห็นของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อรูปแบบการบริหารจัดการการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในจังหวัดอ่ืนๆ  
 ๒. ควรศึกษาทศันะของประชาชนในเขตปกครองที่มีต่อรูปแบบการบริหารจัดการการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการระดับหนหรือระดับประเทศ 
 
 

บรรณานุกรม 
 

 (๑) หนังสือ 
กองแผนงาน. คู่มือพระสังฆาธิการ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๕๒. 
ส านักงานเจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ. สถิติพระภิกษุสามเณรจ าพรรษาจังหวัดสมุทรปราการ 

พ.ศ.๒๕๕๔. สมุทรปราการ : ส านักงานเจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ, ๒๕๕๔. 
เสฐียร พันธรังษี. ศาสนาเปรียบเทียบ. กรุงเทพมหานคร : ผดุงวิทยาการพิมพ์, ๒๕๕๑. 

 (๒) วิทยานิพนธ์/รายงานวิจัย 
ทรงวิทย์ แก้วศรี. “การศึกษาวิเคราะห์ยุทธวิธีในการประกาศศาสนาของพระพุทธเจ้า”. ปริญญา

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐. 
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บัญชายุทธ นาคมุจลินท์. “วิเคราะห์การบริหารองค์กรในการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาของศูนย์การ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัดอุทัยธานี”. พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
(พระพุทธศาสนา), บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  , 
๒๕๕๖.  

พระครูภาวนาโสภิต (บุญรัตน์ เมืองวงศ์). “การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในล้านนา”, 
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยปทุมธานี, ๒๕๕๓. 
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รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัด 
ในพระพุทธศาสนาในจังหวัดภาคเหนือ 

The model of Development to the Leadership Administrator 
of Charity School of Buddhist Temples Group in Northern 

    
พระครูปริยัติกิจจาภิวัฒน์ (แก้วจินดา) 

 บุษกร  วัฒนบุตร 
สุรพล  สุยะพรหม 

ธัชชนันท์  อิศรเดช 
 

บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑) เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของภาวะผู้น าของผู้บริหาร
ในการบริหารจัดการกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา  ๒) เพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
และหลักพุทธธรรมที่เหมาะสม เพ่ือการบูรณาการในการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียน
การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา และ ๓) เพ่ือน าเสนอรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหาร
กลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยท าการวิจัยเชิง
เอกสาร (Documentary  Analysis) กับการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิรวมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ ของโรงเรียนการ
กุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จ านวน ๒๕ รูป/คน และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group 
Discussion) กับผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน ๘ รูป/คน เพ่ือยืนยันรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหาร
กลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 
 ผลการวิจัยพบว่า 

 ๑) สภาพทั่วไปของภาวะผู้น าของผู้บริหารในการบริหารจัดการกลุ่มโรงเรียนการกุศล
ของวัดในพระพุทธศาสนา ในปัจจุบันพบว่า ผู้บริหารกลุ่ มโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา ส่วนใหญ่มีความเป็นผู้น าที่ดี เป็นที่ไว้วางใจ มีความคิดที่ทันสมัย สามารถปรับตัว 

                                                           
 นิสิตปริญญาเอก, วิทยานิพนธ์หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
อาจารย์ ดร.,  ที่ปรึกษาหลัก 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร., ที่ปรึกษาร่วม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร., ที่ปรึกษาร่วม 
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ปรับความคิดให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้เป็นอย่างดี ที่ส าคัญมักจะเป็นคนที่มีคุณธรรม 
มีความเสียสละ อุทิศ และทุ่มเท เพราะผู้บริหารส่วนใหญ่ท างานให้โรงเรียนในฐานะ ศิษย์เก่าของ
โรงเรียนนั้นๆ หรืออาจท างานให้โรงเรียนนั้น ๆ มาเป็นเวลานาน หรือไม่ก็ท างานให้กับวัด หรือ 
ผู้บริหารด ารงสมณะเพศ ดังนั้นผู้บริหารจึงมีคุณลักษณะขั้นพ้ืนฐานที่ดี 

๒) แนวคิด ทฤษฎีและหลักพุทธธรรมที่เหมาะสม เพ่ือการบูรณาการในการพัฒนาภาวะ
ผู้น าของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ได้แก่ คุณลักษณะ ๓ ประการของ
นักบริหารตามหลักพุทธธรรมคือ ๑. จักขุมา หมายถึงมองการณ์ไกล เป็นลักษณะของผู้บริหารที่มี
วิสัยทัศน์ รู้ถึงสถานการณ์ ที่จะเกิดขึ้นและวางแผนงานเตรียมการล่วงหน้า ทั้งการก าหนดเป้าหมาย 
สร้างทีมงาน สร้างมาตรฐานในการท างาน เป็นลักษณะของผู้น าที่ดี  ๒. วิธูโร หมายถึงการจัดการ
ธุระได้อย่างมืออาชีพ มีความเชี่ยวชาญ รู้จัดวางคนให้ถูกกับงาน รู้จักใช้อิทธิพลในการท างาน สร้าง
การยอมรับ  ท าตนให้เป็นตัวอย่าง  ท างานเป็นทีม  สร้างขวัญก าลังใจ  มีกติกาและมีมาตรฐาน
เดียวกัน เป็นต้น ๓. นิสสยสัมปันโน สามารถเป็นพึงพาอาศัยของผู้อื่นได้ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความ
ซื่อตรง สามารถท าให้ทุกคนรักองค์กร สนุกกับการท างาน มีความสามารถในการสื่อสาร และ
ประสานงานให้ทุกฝ่ายท างานในแนวที่องค์กรต้องการ และท าด้วยความเต็มใจ ภูมิใจ ลักษณะที่
ส าคัญของผู้น านั้นจะต้องสามารถครองตน ครองคน และครองงานได้ กล่าวคือ หลักการครองตน 
ได้แก่ พ่ึงพาตนเอง ขยันหมั่นเพียร และมีความรับผิดชอบ หลักการครองคน ได้แก่ ประชาสัมพันธ์ 
สร้างความเข้าใจ และเพ่ือนร่วมงาน สุดท้ายคือหลักการครองงาน ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

๓) รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา ประกอบด้วย ๕ รูปแบบ คือ รูปแบบที่ ๑ หลักพุทธธรรม ได้แก่ จักขุมา วิธูโร และ
นิสสยสัมปันโน รูปแบบที่ ๒ ได้แก่ หลักการครองตน ครองคน และครองงาน รูปแบบที่ ๓ หลัก
ภาวะผู้น า ๕ ประการ คือ คุณลักษณะ อ านาจ พฤติกรรม อิทธิพล และส าเร็จ รูปแบบที่ ๔ 
หลักการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ได้แก่ บ้าน วัด รัฐบาล และชุมชน (บวร+ช) รูปแบบที่ ๕ 
หลักการบริหารโรงเรียน PDCA ได้แก่ วางแผน ลงมือปฏิบัติ ตรวจสอบ สร้างแนวปฏิบัติที่ดี การ
จัดการในลักษณะดังกล่าว ต้องครอบคลุมถึงการปฏิบัติงานที่เป็นองค์ประกอบหลักของงานใน
โรงเรียน คือ การบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมในโรงเรียน และกิจกรรมที่ท า
ร่วมกับชุมชนด้วยจึงจะเกิดเป็นประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ค าส าคัญ : รูปแบบ, ภาวะผู้น า, โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 
 

ABSTRACT 
The objectives of this research were 1) to study the generality of 

leadership administrator of charity school of Buddhist temples group. 2) to study 
concepts , theories and Buddhism for the integration for development in leadership 
administrator of charity school of Buddhist temples group. and 3) to propose the 
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model of development to the leadership administrator of charity school of 
Buddhist temples group.  

The researcher used qualitative research that was conducted by 
documentary analysis and in-depth interview from 25 key informants selected by 
purposive method and focus group selected from 8 specialists in this issue for 
confirmation the model.   

The research findings were as follows: 
1) The generality of leadership administrator of charity school of Buddhist 

temples group found that the major of administrators in this group were a good 
leadership , vision , modernization , adaptation into present situation , especially    
be a goodness person , volunteer and be engrossed in their jobs because of the 
major of the administration were a alumni in this school or be used to work in 
there or be a monk that made the administrators had the best basic of virture. 

2) The concepts , theories and Buddhism for the integration for 
development in leadership administrator of charity school of Buddhist temples 
group were as follows the 3 characteristics of administrator according to Buddhist 
way such as 1. Jukkhuma was a vision that could be known the future situation that 
could made good plans and set the organization goals , team building , work 
standard that most of them will become to good leadership. 2.Vituro was a 
management like the specialist that were put the right man in the right job , be a 
good leader and made the virture as sample for their team with good moral and 
inspiration and the most important was be set the same standard. 3. 
Nissayasampanno was taken care for other , royalty , drive for everybody enjoy 
their work , capacity for communication and the good co-ordination for 
achievement the organization goal and be engrossed in their jobs. All above could 
be summarized for the leadership characteristics as : take care themself ,  others 
and their jobs that were communication for made understanding in their 
responsibility. 

3) The model of development to the leadership administrator of charity 
school of Buddhist temples group consisted of 5 models as following : Model I : 
Dhamma principles such as  Jukkhuma, Vituro and Nissayasampanno, Model II such 
as the principles for take care themself,  others and their jobs, Model III : the 5 
principles of leadership  such as   Characteristics, power, behavior, influent and 
achievement, Model IV  : the network principle such as home, temple, government 
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and community ( Boworn + Com ) and Model V  PDCA for school management as 
planning, implement in the core job for school such as the school management, 
the instructor management, school activities and activities with community that 
charity school of Buddhist temples group will be achieved both effectiveness and 
efficiency. 
Keyword : model, Leadership, Charity School of Buddhist Temples  
 
 
๑. บทน า 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้บัญญัติถึงสิทธิของบุคคลใน
การรับการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
ในการนี้ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๕ ได้ก าหนดบทบัญญัติไว้ในหมวดต่างๆ ทั้งในเร่ืองของความมุ่งหมายและหลักการสิทธิและ
หน้าที่ทางการศึกษา ระบบการศึกษา การบริหารและการจัดการศึกษา มาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือ
การศึกษาและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
 บทบัญญัติดังกล่าวส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยทั้งระบบ  ซึ่งคณะรัฐมนตรี
ได้ประกาศใช้แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๕๙) ซึ่งเป็นแผนระยะยาวภายใต้บทบัญญัติ
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติดังกล่าว ที่ใช้เป็นแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของ
องค์กรทางการศึกษา ทั้งในระดับกระทรวง เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ที่เน้นปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว๑ ยึดทางสายกลางบน
พ้ืนฐานของความสมดุลพอดี รู้จักประมาณอย่างมีเหตุผล มีความรอบรู้เท่าทันโลก เป็นแนวทางใน
การด าเนินชีวิต เพ่ือมุ่งให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของคนไทย โดยยึดคน “เป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา นอกจากนั้น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. 
๒๕๕๐-๒๕๕๔)๒ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศไทย มุ่งพัฒนาสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน (Green 
and Happiness Society)” คนไทยมีคุณธรรมน าความรู้ รอบรู้เท่าทันโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชน
เข้มแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพและเป็นธรรม สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ และ

                                                           
๑ พระมหาศิริวัฒน์  อริยเมธี (จันต๊ะ), วิเคราะห์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจากมุมมองของ

พระพุทธศาสนา, พิมพ์ครั้งท่ี ๒, (เชียงใหม่: หจก. เชียงใหม่โรงพิมพ์แสงศิลป์, ๒๕๔๙), หน้า ๗๐. 
๒ ส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔), [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://www.nesdb.go.th/?tabid=139  
[๓ ม.ค. ๒๕๕๗].  
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ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน อยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาลด ารงไว้ ซึ่งระบอบ
ประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และอยู่ในประชาคมโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี  
 โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ถือเป็นสถานศึกษาที่ส าคัญอย่างยิ่ง เพราะ
ถือว่าเป็นโรงเรียนที่เป็นรากฐานการศึกษา ที่ช่วยเหลือเด็กท่ีมีฐานะยากจนได้มีโอกาสในการศึกษาที่
มีคุณภาพ โดยผ่านกระบวนการกล่อมเกลาของวัดและโรงเรียน  โรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา๓ เดิมใช้ชื่อว่าโรงเรียนราษฎร์ของวัดเกิดขึ้นตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่า
ด้วยโรงเรียนราษฎร์ของวัด  ปีพุทธศักราช ๒๔๘๘ โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ได้
ประสบปัญหาในการด าเนินงานมาโดยตลอด เนื่องจากในช่วงแรก ๆ ได้รับอุดหนุนเหมือนโรงเรียน
เอกชนทั่วไป และไม่สามารถเก็บค่าธรรมเนียมการเรียนจากผู้ปกครองนักเรียนได้ สาเหตุจาก
ผู้ปกครองนักเรียนร้อยละ ๙๕ มีฐานะยากจน จึงท าให้โรงเรียนบางแห่งต้องเลิกกิจการและบางแห่ง
ก็ได้โอนกิจการให้รัฐบาล ปีการศึกษา ๒๕๒๐ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
(สช.)  ได้ออกนโยบายและแผนงานให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๐ 
จึงได้เพ่ิมเติมนโยบาย การพัฒนาการศึกษาในด้านปริมาณว่า "จะส่งเสริมการจัดโรงเรียนราษฎร์การ
กุศลมากข้ึนเป็นพิเศษ" ปีการศึกษา ๒๕๓๒ กระทรวงศึกษาธิการได้ออกระเบียบว่าด้วยโรงเรียนการ
กุศลของวัดในพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๓๒ และก าหนดให้มีกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ คือ ๑) เพ่ือเป็นศูนย์รวมโรงเรียนที่จัดการศึกษาเพ่ือการกุศล
และส่งเสริมพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง  ๒) เพ่ือท าหน้าที่ประสานงานระหว่างโรงเรียนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๓) เพ่ือร่วมกันด าเนินการ ก าหนดนโยบายและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ๔) 
ร่วมมือกันด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ที่จัดขึ้นร่วมกัน  ๕) พิจารณาเสนอแนวทางความคิดเห็น
และปัญหาแก่ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จากนั้นส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ได้น างบประมาณเหลือจ่ายมาส่งเสริมโรงเรียนที่อยู่ใน
โครงการ โดยจัดซ้ือหนังสือเข้าห้องสมุด สื่อวิทยาศาสตร์และวิชาการงาน ตลอดจนได้ติดตาม
ประเมินผลการบริหารงานของโรงเรียนให้เป็นไปตามแบบแผนที่วางไว้ โครงการทดลองนี้ได้เป็นที่น่า
พอใจในระดับหนึ่ง แต่ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ท าให้โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ได้รับ
การพัฒนาจนเป็นที่ยอมรับในปัจจุบัน 
 โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ยังมีภารกิจส าคัญในการบริหารงานกลุ่ม
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ทั้ง ๖ ด้าน การบริหารวิชาการ การบริหารงานบุคลากร 
การบริหารกิจการนักเรียน  การบริหารงานธุรการและการเงิน การบริหารงานอาคารสถานที่ และ
การบริหารงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนให้ประสบผลส าเร็จ และสิ่งที่เป็นกลไกส าคัญ
ที่เป็นสิ่งขับเคลื่อน  การบริหาร การพัฒนาในด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน นั้นก็คือ “ผู้บริหาร”  ที่มี

                                                           
๓ ประวัติความเป็นมาโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา , [ออนไลน์], แหล่งข้อมูล : 

http://www.srisoontorn.ac.th/main/first_time.php [๑๕ มี.ค. ๒๕๕๖] 
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ความเป็นผู้น าโดยมีคุณสมบัติ   ที่จะท าให้ประสบความส าเร็จมี ๔ ประการส าคัญ๔ คือ เป็นผู้ที่มี
วิสัยทัศน์กว้างไกล (Creating a Vision) มีวิสัยทัศน์ใหม่ ๆ และมีการร่วมก าหนดเป้าหมายกับ
ผู้ปฏิบัติงานว่า “การมองกว้าง  มองไกล บริหารให้เป็นไปในกระบวนการที่ดี เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี
เพ่ือพัฒนาบุคลากร และภูมิทัศน์ สถานที่ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ก้าวหน้าและก้าวไกล” ซึ่ง
จะท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความผูกพันกับเป้าหมายนั้น และจะพยายามด าเนินการเพ่ือให้เป้าหมายนั้น
บรรลุผล เป็นผู้ที่มีความสามารถในการสื่อสาร เป็นผู้ที่มอบอ านาจให้กับผู้ปฏิบัติงาน โดยให้
ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาเป้าหมายและนโยบาย ซึ่งเมื่อเป้าหมายนั้นบรรลุผลผู้ปฏิบัติงาน
ก็จะเกิดความพึงพอใจรวมทั้งผู้น าให้การสนับสนุนเพ่ือพัฒนาผู้ปฏิบัติงานและช่วยเหลือเพ่ือให้
ผู้ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายส่วนบุคคลด้วย และเป็นผู้ที่เข้าใจตนเอง โดยรู้จุดอ่อน จุดแข็งของตนเอง 
และเป็นผู้ที่ต้องการข้อมูลย้อนกลับของผลการปฏิบัติงาน เพ่ือปรับปรุงตนเองให้ดียิ่งขึ้น และสิ่งที่
ขาดไม่ได้คือต้องเป็นผู้บริหารที่มีคุณธรรม จริยธรรม โดยผู้บริหารควรน าหลักพุทธธรรมมาใช้ให้
เหมาะสมในด้านการครองตน๕ ครองคน และครองงาน ในการบริหารองค์กร 
 ในปัจจุบันพบว่า ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาส่วนใหญ่มักมี
ปัญหาในเรื่องของการสื่อสารเป็นหลัก การถ่ายทอดนโยบายจากผู้บริหารลงไปสู่แผนปฏิบัติการ
ประจ าปียังท าได้ไม่เต็มร้อย มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน แม้กระทั่งปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับ
อาจารย์และเจ้าหน้าที่ยังไม่ชัดเจน ในประเด็นนี้ผู้วิจัยพบว่า การสื่อสารระหว่างผู้บริหารไปสู่
อาจารย์และเจ้าหน้าที่นั้นมีความส าคัญเป็นอย่างมาก เพราะจะช่วยให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่
สามารถปฏิบัติงามได้เต็มประสิทธิภาพเพราะเข้าใจในค าสั่งของผู้บริหาร ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของ สุภางค์พิมพ์ คล้ายธานี ที่กล่าวว่า การสื่อสารในองค์กรผ่านสื่อต่างๆ ด้วยเทคโนโลยี เป็น
ช่องทางประโยชน์ต่อการพัฒนา เมื่อบุคคลทั้งสองฝ่ายมีการรับรู้ความต้องการ และทัศนคติอย่าง
เดียวกันให้ส าเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ๖ และสอดคล้องกับงานวิจัยของอภิชาต พาน
สุวรรณ ที่กล่าวว่า ผู้น าควรเป็นผู้ที่มีความเก่งและความดีควบคู่กันไป ต้องมีความรู้ทางการศึกษา 
สามารถวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคได้ มีวิสัยทัศน์กว้างไกลสามรถคาดการณ์สิ่งที่
จะเกิดขึ้นในอนาคตและเตรียมการลองรับได้แก้ไขปัญหาได้ทันเวลา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ผู้น า
ชุมชนสามารถคิดได้และก าหนดแนวทางในการพัฒนาได้เอง มีความเฉลียวฉลาดมีการวางแผนการ
ท างาน มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการท างาน มั่นใจในตนเอง กล้าตัดสินใจ มีคุณธรรมจริยธรรม สื่อสัตย์
สุจริต เสียสละ เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ อ่อนน้อมถ่อมตน ให้เกียรติผู้อ่ืน รับฟังความ
                                                           

๔ สกลธ์ ขุนสนิท, วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://sites.google.com/ 
site/pudpas/ vision [๒๑ ม.ค. ๒๕๕๗]. 

๕ ถวิล อรัญเวศ, นักบริหารกับการครองตน ครองคน ครองงาน , [ออนไลน์], แหล่งที่มา: 
http://www.obec.go.th/news/15381 [๒ มี.ค. ๒๕๕๗]. 

๖ สุภางค์พิมพ์ คล้ายธานี, “การพัฒนาภาวะผู้น าในการสื่อสารตามแนวพระพุทธศาสนา” , 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 
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คิดเห็นผู้อื่น รู้จักกาลเทศะ มนุษย์สัมพันธ์ดี วางตัวเหมาะสม มีความรับผิดชอบ ปรับปรุงและพัฒนา
ตัวเองอยู่เสมอ๗ 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาในประเด็นการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนการ
กุศลในเขตภาคเหนือ ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นบุคคลที่ประกอบไปด้วยความรูคู่คุณธรรม 
และเป็นคนต้นแบบในการที่จะเป็นแม่แบบให้แก่นักเรียน เนื่องจากโรงเรียนที่เป็นรากฐานการศึกษา
ของเด็กไทยที่ส าคัญอย่างมากในการพัฒนา ความรู้ คู่คุณธรรมของชุมชนและวัดที่เป็นศูนย์การกลาง
การกล่อมเกลาทางสังคม โดยมีผู้บริหาร ที่มีหลักพุทธธรรม ในการบริหารงานที่มีความรอบด้าน ทั้ง
ในการครองตน ครองคน และครองงาน ซึ่งถือได้ว่าเป็นกลไกหลักในการสร้างโรงเรียน การกุศลของ
วัดในพระพุทธศาสนา ที่ให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในสังคมและเพ่ือการพัฒนาชุมชน สังคม ที่ยั่งยืน
ต่อไป 
 
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๒.๑ เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของภาวะผู้น าของผู้บริหารในการบริหารจัดการกลุ่มโรงเรียน
การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 
 ๒.๒ เพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและหลักพุทธธรรมที่เหมาะสม เพ่ือการบูรณาการใน  
การพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 
 ๒.๓ เพ่ือน าเสนอรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัด
ในพระพุทธศาสนา 
 
๓. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนการกุศล
ของวัดในพระพุทธศาสนา” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยท าการวิจัยเชิง
เอกสาร (Documentary  Analysis) กับการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิรวมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ ของโรงเรียนการ
กุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จ านวน ๒๕ รูป/คน และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group 
Discussion) กับผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน ๘ รูป/คน ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
     ๑)  ศึกษาวิเคราะห์เอกสาร และแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้อง    
                ๒)  ศึกษาวิเคราะห์สภาพทั่วไปของภาวะผู้น าของการบริหารกลุ่มโรงเรียนการกุศล
ของวัดในพระพุทธศาสนา 
 ๓)  วิเคราะห์คุณลักษณะการบริหารกลุ่มโรงเรียนการกุศล 
                                                           

๗ อภิ ชาติ  พานสุ วรรณ,  “การพัฒนาคุณลั กษณะผู้ น า ชุมชนในเขต เทศบาล  จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 
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 ๔) สังเคราะห์และพัฒนาคุณลักษณะผู้บริหาร กลุ่มโรงเรียนการกุศลตามหลักพุทธ
ธรรม  
 ๕)  ร่างคุณลักษณะผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนการกุศล โดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ     
 ๖) สร้างแบบจ าลอง การพัฒนาผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนาตามหลักพุทธธรรม โดยกระบวนการ Focus Group Discussion จากผู้เชี่ยวชาญ 
 ๗)  วิเคราะห์และประเมินคุณภาพการพัฒนาผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัด
ในพระพุทธศาสนาตามหลักพุทธธรรม โดยท า Focus Group Discussion จากผู้เชี่ยวชาญ 

 
๔. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
 ๑)  แบบสัมภาษณ์ เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง (Structure In-depth 
Interview) สร้างข้ึนจากแนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนการ
กุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 
 ๒)  สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เป็นการจ าลองรูปแบบการ
พัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาในเบื้องต้น ที่ผู้วิจัย
สรุปผลการวิจัยออกมาและสร้างเป็นรูปแบบในเบื้องต้น เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารยืนยันและ
ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง พร้อมทั้งเสนอแนะเพ่ิมเติมในประเด็นต่างๆ 
 
๕. ผลการวิจัย 

๕.๑ ผลการศึกษาสภาพทั่วไปของภาวะผู้น าของผู้บริหารในการบริหารจัดการกลุ่ม
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา  

๑) ลักษณะภาวะผู้น าของผู้บริหารในการบริหารจัดการกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน ได้แก่ ๑.๑ คุณลักษณะ เช่น ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์ การรับรู้ไวต่อสภาพแวดล้อมในสังคม ความทะเยอทะยาน มุ่งสู่ความส าเร็จ การ
เปิดเผยตรงไปตรงมา การให้ความร่วมมือ การตัดสินใจ สามารถพ่ึงได้ ต้องการอ านาจและมี
แรงจูงใจในอ านาจ มีความมุมานะ มีความมั่นใจ  มีความรับผิดชอบ เป็นต้น  ๑.๒ อ านาจ  ในการ
บริหารงาน ผู้น าต้องใช้อ านาจให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตามเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร อ านาจเป็นขีด
ความสามารถที่มีอิทธิพลต่อเจตคติและพฤติกรรมของผู้อ่ืนให้ปฏิบัติไปในทางที่ต้องการ อาจเป็น
อ านาจจากต าแห่ง อ านาจจากบุคคลหรืออ านาจทางการเมือง เพ่ือใช้ในการให้รางวัล อ านาจในการ
บังคับ อ านาจตามกฎหมาย อ านาจจากความเชี่ยวชาญ  อ านาจจากอ้างอิงยอมปฏิบัติตามเพราะ
ความเลื่อมใส ศรัทธา เป็นต้น ๑.๓ พฤติกรรม  พฤติกรรมของผู้น าองค์กรมีหลายประเภทเช่น 
พฤติกรรมที่มุ่งด้านกิจสัมพันธ์ มุ่งเน้นความส าเร็จตามความมุ่งหมาย มีการจัดโครงสร้างองค์กร 
ก าหนดคุณลักษณะของงานที่ต้องการ มีการก าหนดบทบาทของผู้น า มีกรอบงานที่มอบหมาย มี
ความรับผิดชอบ มีกระบวนการท างาน มีปฏิทินการท างานเป็นต้น หรือพฤติกรรมของผู้น าที่มุ่งด้าน
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มิตรสัมพันธ์ ต้องการการยอมรับในความคิด ต้องการความไว้เนื้อเชื่อใจ ต้องการความชื่นชม 
แสวงหาค าแนะน า เป็นพฤติกรรมที่มุ่งที่งานที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น ๑.๔ อิทธิพล เป็นส่วนหนึ่ง
ของอ านาจ โดยการกระท าของบุคคลหนึ่งมีผลกระทบต่อความคิด ทัศนคติ หรือการกระท าของคน
อีกกลุ่มหนึ่ง มักใช้อิทธิพลด้านการจูงใจ การเกลี้ยกล่อม การเสนอแนะ เมื่อผู้น าใช้อิทธิพล ผู้ตามจะ
เชื่อฟังปฏิบัติตาม ทั้งๆที่ผู้ตามมีสิทธิ์จะปฏิบัติตามหรือไม่ก็ได้ ซึ่งกระบวนการของอิทธิพล ที่มี ๓ 
ประเภทคือ ยินยอมปฏิบัติตามเพ่ือหวังสิ่งตอบแทน รางวัล ๒. ปฏิบัติตามเพราะความผูกพัน ปฏิบัติ
ตามตามค าขอร้องด้วยความเต็มใจ หรือ ๓ กระบวนการลอกเลียนแบบพฤติกรรม เพ่ือเอาใจผู้น า 
หวังผลรับความเมตตา ต้องการการยอมรับเป็นต้น ๑.๕ ความส าเร็จของเป้าหมาย ผู้น าจูงใจให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานเพราะเชื่อว่าผลงานที่ออกมาจะบรรลุเป้าหมายประสบความส าเร็จตามที่
คาดหวัง ซึ่งผู้ปฏิบัติเชื่อว่าด้วยภาวะผู้น า จะท าให้เกิดการยอมรับ และปฏิบัติด้วยความเต็มใจ 
สม่ าเสมอ และถือเป็นความภูมิใจของกลุ่มหรือองค์กรที่เป็นที่ยอมรับของสังคม ความส าเร็จของ
จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้  การบริหารทั้ง ๔ ด้าน คือ คน งาน เงิน การจัดการ ให้ประสบผลส าเร็จ 

๒) ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารในการบริหารจัดการกลุ่ม
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา คือ ปัญหาด้านการบริหารทรัพยากร เงิน คน วัสดุ
อุปกรณ์ ที่มีอยู่อย่างจ ากัด ไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการอย่างแท้จริง เพราะฉะนั้นผู้บริหาร
จ าเป็นต้องบริหารจัดการทรัพยากรให้ดีและควบคุมให้ได้ ปัญหาด้านระเบียบข้อบังคับต่างๆ ซึ่งท า
ให้ผู้บริหารไม่สามารถพลิกแพลงไปอย่างอ่ืนได้ ทั้งที่บางสถานการณ์นั้นจ าเป็นต้องดัดแปลงเพ่ือให้
สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ชุมชนและสังคม ประการต่อมาคือ สิ่งสนับสนุนโรงเรียนไม่ว่าจาก
ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ที่ส่งผลกระทบต่อโรงเรียนและการบริหารโรงเรียน เป็นต้น 
ประการสุดท้ายคือปัญหาด้านยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นผู้บริหารจึง
จ าเป็นต้องรอบรู้ในทุกด้านๆ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

๕.๒ ผลการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและหลักพุทธธรรมที่เหมาะสม เพื่อการบูรณาการ
ในการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 

แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัด ได้แก่ ๑) สร้างและ
เรียนรู้ข้อผิดพลาดเพ่ือพัฒนาวิสัยทัศน์ ๒) เป็นนักคิดนักพัฒนา ๓) สร้างทีมงานด้วยการพิจารณา
คน “ให้เป็น” หลักการปฏิบัติและวิธีการ ประกอบด้วย ๑. ตระหนักและเห็นความส าคัญว่าจะต่อมี
การพัฒนาและการเปล่ียนแปลง ๒. บริหารและจัดการแบบมีส่วนร่วม ๓. บริหารงานในรูปแบบ
ภาวะผู้น า ๔. สร้างขวัญและก าลังใจ ๕. สร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองและหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
ฯลฯ ปัจจุบันมีหลักในการบริหารโดยใช้ การบริหารแบบมีส่วนร่วม ของการปฏิบัติงาน ที่ทุกคนต้อง
คิดและท าร่วมกัน ทุกฝ่ายบุคลากร กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียน 

หลักพุทธธรรม ทุติยปาปณิกสูตร น ามาประยุกต์ใช้ในลักษณะ ที่ผู้น าต้องมีความฉลาด 
มีวิสัยทัศน์ และมีความช านาญ หากไม่มี ทั้งสองประการณ์ ย่อมเป็นที่พ่ึงใครไม่ได้  หลักพุทธรรม 
เรื่อง ทุติยปาปณิกสูตร ทั้ง ๓ ประการคือ ปัญญามองไกล , จัดการธุระได้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน และ การพ่ึงพาคนอ่ืนได้เพราะมีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทั้ง ๓ ประการ ควรอยู่ในลักษณะของผู้น า 
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ผู้บริหาร ซึ่งมีความส าคัญยิ่ง ถ้าผู้น า ผู้บริหารมีลักษณะครบทั้ง ๓ ประการจะสามารถน าองค์กรให้
รอดได้เพราะจะสามารถวางแผนการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถชักจูงคน บุคลาการ 
ให้ท างานเพ่ือองค์กรได้อย่างสมัครใจ อย่างที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นว่า การท างานแบบพ่อปกครองลูก ซึ่ง
เปี่ยมไปด้วยเมตตา จะสามารถจูงใจให้คนท างาน ได้ดี มีประสิทธิภาพกว่าการจ้าง หรือท างานแบบ
หุ่นยนต์ 

๕.๓  ผลการศึกษารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนการกุศล
ของวัดในพระพุทธศาสนา 

รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้ น าของผู้ บริหารกลุ่ ม โ รง เรี ยนการกุศลของวัด ใน
พระพุทธศาสนา ประกอบหลักการ ๕ ประการ คือ ประการที่ ๑ หลักพุทธธรรม ได้แก่ จักขุมา วิธูโร 
และนิสสยสัมปันโน ประการที่ ๒ หลักการครองตน ครองคน และครองงาน ประการที่ ๓ หลักภาวะ
ผู้น า ๕ ประการ คือ คุณลักษณะ อ านาจ พฤติกรรม อิทธิพล และส าเร็จ ประการที่ ๔ หลักการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ได้แก่ บ้าน วัด รัฐบาล และชุมชน (บวร+ช) และประการที่ ๕ หลักการ
บริหารโรงเรียน PDCA ได้แก่ วางแผน ลงมือปฏิบัติ ตรวจสอบ สร้างแนวปฏิบัติที่ดี โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

คุณลักษณะ ๓ ประการของนักบริหารตามหลักพุทธธรรมคือ ๑. จักขุมา หมายถึงมอง
การณ์ไกล เป็นลักษณะของผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ รู้ถึงสถานการณ์ ที่จะเกิ ดขึ้นและวางแผนงาน
เตรียมการ ล่วงหน้า ทั้งการก าหนดเป้าหมาย สร้างทีมงาน สร้างมาตรฐานในการท างาน เป็น
ลักษณะของผู้น าที่ดี ประเด็นที่ ๑ จักขุมา คือจะต้องเป็นผู้มีสายตาที่กว้างไกล มองความถูก และ
ความผิดพลาด ให้ออกเพ่ือน ามาแก้ไข ๒. วิธูโร หมายถึงการจัดการธุระได้อย่างมืออาชีพ มีความ
เชี่ยวชาญ รู้จัดวางคนให้ถูกกับงาน รู้จักใช้อิทธิพลในการท างาน สร้างการยอมรับ /ท าตนให้เป็น
ตัวอย่าง/ ท างานเป็นทีม /สร้างขวัญก าลังใจ /มีกติกาและมีมาตรฐานเดียวกัน เป็นต้น ๓. นิสสยสัม
ปันโน สามารถเป็นพึงพาอาศัยของผู้อ่ืนได้ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความซื่อตรง สามารถท าให้ทุกคน
รักองค์กร สนุกกับการท างาน  มีความสามารถในการสื่อสาร และประสานงานให้ทุกฝ่ายท างานใน
แนวที่องค์กรต้องการ และท าด้วยความเต็มใจ ภูมิใจ 
 
๕. อภิปรายผล 
 รูปแบบที่ ๑ หลักพุทธธรรม ได้แก่ จักขุมา วิธูโร และนิสสยสัมปันโน ซึ่งสอดคล้องกับ
อภิษฎาข์  ศรีเครือดง ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าที่พึงประสงค์ตามแนวพุทธของ
ผู้บริหารสตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ” ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าที่พึงประสงค์ 
ตามแนวพุทธของผู้บริหารสตรี   ในมหาวิทยาลัยของรัฐ  ประกอบด้วยองค์ประกอบที่ส าคัญ ๓ 
องค์ประกอบ คือ ๑) องค์ประกอบด้านจักขุมา  ประกอบด้วย การมีวิสัยทัศน์มองการณ์ไกล   มี
ความสามารถในการวางแผน  คิดต่าง  พัฒนา  มีสติปัญญา ไหวพริบปฏิภาณดี  ริเริ่มสิ่งใหม่ๆ  
นโยบายใหม่  ๒) องค์ประกอบด้านวิธุโร  ประกอบด้วย ต้องเป็นผู้มีสมรรถภาพในการท างาน มี
ความเชี่ยวชาญในการบริหาร  ค านึงถึงความสามารถและปัจเจคบุคคล มุ่งเกณฑ์ มุ่งงาน  มีความ
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ยืดหยุ่นสูง จัดให้มีการประชุมเสมอ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานพัฒนาตนเอง น าเทคโนโลยีมาใช้
พัฒนางาน ทักษะในการสื่อสารดี  และมีความสามารถในการท างานเป็นทีม  ๓) องค์ประกอบด้าน
นิสสยสัมปันโน  ประกอบด้วย  มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีบุคลิกภาพดี  มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
ดี  การวางตัวเสมอต้นเสมอปลาย มีความสามารถครองใจคน ให้ค าแนะน าช่วยเหลือประสานให้
องค์การเกิดความสามัคคี มีความเชื่อม่ันในตัวเอง  เมตตา  กรุณา ยุติธรรม  ซื่อสัตย์สุจริต๘ 

รูปแบบที่ ๒ หลักการครองตน ครองคน และครองงาน ซึ่งสอดคล้องกับ สุรินทร์ธร  
ศิธรกุล ได้วิจัยเรื่อง “ผู้น าการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง” ผลการวิจัยพบว่า แนวทางในการพัฒนาผู้น าการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง คือการ
พัฒนาภาวะผู้น าโดยใช้ “SHADED  Model ” ที่มีความสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล ได้แก่ 
Socialbility มีสังคมที่ดี  Human relation ผู้น าจะต้องตระหนักในคุณค่าและศักดิ์ศรีของตัวเอง 
ของลูกน้อง Ability มีความรู้ ความสามารถ การใช้สติปัญญานั้นๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆให้ส าเร็จ
ลุล่วงไปได ้Director มีศิลปะในการปกครองคือมีจิตส านึกเกิดขึ้นในตัวของผู้น า Executive เป็นนัก
บริหารมืออาชีพ Developer เป็นนักพัฒนามืออาชีพ๙ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหา
กฤษฎา กิตฺติโสภโณ และพระหาก าพล คุณงฺกโร ได้วิจัยเรื่อง ทางการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบการวิจัย
พบว่า ผู้น าชุมชนต้องยึดหลักการบริหารโครงการดังกล่าว และเน้นหลักความถูกต้อง  หลักความ
เหมาะสม  หลักความบริสุทธิ์ หลักความยุติธรรม หลักพรหมวิหารธรรม และหลักความเสียสละ ท า
ให้เกิดบรรยากาศแห่งความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนอย่างแท้จริง๑๐ 

รูปแบบที่ ๓ หลักภาวะผู้น า ๕ ประการ คือ คุณลักษณะ อ านาจ พฤติกรรม อิทธิพล 
และส าเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับ ประสิทธิ์ เขียวศรีและคณะ ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรม
ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมภาวะผู้น า
ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย ๑) หลักการพื้นฐาน ๒) วัตถุประสงค์ 
๓) การประเมิน   ๔) การปฏิบัติงาน ๕) การเข้ารับการพัฒนา ๖) การให้รางวัล ๗) การให้ความ
ช่วยเหลือฟ้ืนฟู โดยรูปแบบการพัฒนานี้เสนอว่า ควรด าเนินการพัฒนาเฉพาะหลักสูตรที่ผลการ
                                                           

๘ อภิษฎาข์  ศรีเครือดง, “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าที่พึงประสงค์ตามแนวพุทธของผู้บริหารสตรี
ในมหาวิทยาลัยของรัฐ”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย 
: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 

๙ สุรินทร์ธร ศิธรกุล, “ผู้น าการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 

๑๐ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ (แซ่หลี), “การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อน
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ ๕ , ฉบับที่ 
๓, (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙). 
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ประเมินบ่งชี้ว่าจ าเป็น ได้แก่ ๑) หลักสูตรการพัฒนาพฤติกรรมภาวะผู้น าในการบริหารจัดการ
โรงเรียน ๒) หลักสูตรการพัฒนาพฤติกรรมภาวะผู้น าในการบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน ๓) 
หลักสูตรการพัฒนาพฤติกรรมภาวะผู้น าในการบริหารตนเอง ทีมงาน และชุมชนส าหรับพฤติกรรม
ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ค้นพบจากการวิจัยนี้ ส าหรับพฤติกรรม
ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ค้นพบจากการวิจัยนี้มี ๓ ด้าน ๒๓ ข้อ 
ได้แก่ ด้านที่ ๑ การบริหารจัดการโรงเรียน ประกอบด้วย ๑) การวางแผนยุทธศาสตร์ ๒) การ
วางแผนปฏิบัติ ๓) การจัดโครงสร้างองค์การที่สนับสนุนการใช้ภาวะผู้น าทางวิชาการ ๔) การบริหาร
การเปลี่ยนแปลง ๕) การระดมทรัพยากร ๖) การสร้างช่องทางการมีส่วนร่วมตัดสินใจของฝ่ายต่างๆ  
ด้านที่ ๒ การบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน ประกอบด้วย  ๗) การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางด้านการเรียนของนักเรียน ๘) การพัฒนาความสามารถและคุณภาพในการสอนของครู ๙) การ
นิเทศการสอนของครู ๑๐) การประเมินผลการเรียนการสอนของครูและนักเรียน ๑๑) การออกแบบ 
สร้างและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ๑๒) การประสานงานหลักสูตร  ๑๓) การก ากับ ดูแลการใช้
หลักสูตร ๑๔) การกระตุ้นให้ก าลังใจครู และนักเรียนในการเรียนการสอน ๑๕) การสร้าง
สิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ๑๖) การบริหารเวลา พิทักษ์เวลาการเรียนการสอน โดยท าตัวให้พบ
เห็นอยู่เป็นนิจในโรงเรียนและชุมชน ด้านที่ ๓ การบริหารตนเอง ทีมงานและชุมชน ประกอบด้วย 
๑๗) การเป็นแบบอย่างทางคุณธรรมจริยธรรม ๑๘) การเป็นแบบอย่างในทางการเรียนการสอน 
๑๙) การยอมรับความแตกต่างทางความคิดและการกระท าของผู้อ่ืน ๒๐) การคิดนอกกรอบ ๒๑) 
การพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนให้มีความเป็นผู้น า ๒๒) การสื่อสาร และ ๒๓) การสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงานและชุมชน๑๑ 

รูปแบบที่ ๔ หลักการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ได้แก่ บ้าน วัด รัฐบาล และชุมชน 
(บวร+ช) ซึ่งสอดคล้องกับ  พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ (แซ่หลี) ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร” ผลการวิจัยพบว่า  รูปแบบการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร   (PICD:SCP MODEL) พบว่ามี ๔ 
รูปแบบ คือ ๑) รูปแบบการป้องกัน (Prevention) ๒) รูปแบบการปรับปรุง (Improvement)  ๓) 
รูปแบบการเปลี่ยนแปลง (Change) และ ๔) รูปแบบการพัฒนา (Development) โดยได้รับการ
สนับสนุนจากสถานศึกษา (School) ชุมชน (Community) และผู้ปกครอง (Parent)  และมี ๔ กล
ยุทธ์ คือ ๑) สร้างภูมิคุ้มกันด้วยการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมอย่างจริงจัง  ๒) ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้เป็นคนดีมีคุณธรรม ๓) ส่งเสริมให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย มี
คุณธรรมจริยธรรม และ ๔) เสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนร่วมกับ 

                                                           
 ๑๑ ประสิทธิ์ เขียวศรีและคณะ, “รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน”, รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษา, ๒๕๕๘), หน้า ๗๑. 
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หน่วยงาน สถานศึกษา และชุมชน๑๒ 
รูปแบบที่ ๕ หลักการบริหารโรงเรียน PDCA ได้แก่ วางแผน ลงมือปฏิบัติ ตรวจสอบ 

สร้างแนวปฏิบัติที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ธิติวุฒิ หม่ันมี ได้วิจัยเรื่อง “การสร้างความ
ผูกพันต่อองค์กรของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ผลการวิจัย
พบว่า รูปแบบการสร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พบว่า
รูปแบบการสร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือจะเกิดขึ้นได้นั้นจ าเป็นจะต้องมีปัจจัยในการสร้างความผูกพันด้วยตัวแบบ3H’s
ซึ่งได้แก่ Head ได้แก่กระบวนการร่วมคิด เป็นการร่วมกัน แผนงานในแต่ละโครงการและก าหนด
มาตรฐานของการปฏิบัติงานและสร้างระบบการติดตามผลของการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้ลุล่วงส าเร็จตามเป้าหมาย Heart ได้แก่การ
ร่วมใจ เป็นการจัดให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการวางแผนการคิดงานแบบสร้างสรรค์ ประกอบกับ
การท างานด้วยความซื่อสัตย์และมีน้ าใจต่อเพ่ือนร่วมงาน Handได้แก่ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานให้ลุล่วงตามเป้าหมายและทันเวลาด้วยความขยันมุ่งมั่นร่วมกัน
ตัดสินใจทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งการชื่นชมต่อความส าเร็จของทีมงานซึ่งมีเป้าหมายสูงสุดขององค์กรใน
การตอบสนองความต้องการของประชาชนให้มากที่สุด ตัวแบบ 3H’s นี้ สามารถสร้างความผูกพัน
ต่อองค์กรให้ เกิดมีขึ้นในใจของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถสร้างความผูกพันต่อองค์กรให้เกิดมีข้ึนในใจของพนักงานได้๑๓ 
 
๗. ข้อเสนอแนะ 

๗.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ในการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา

ต้องอาศัยแรงขับเคลื่อนนโยบายจากท้ังภาครัฐและภาคคณะสงฆ์ ซึ่งผู้วิจัยขอเสนอแนะดังนี้ 
๑.  กระทรวงศึกษาธิการควรจัดท าหลักสูตรพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 

และจัดสัมมนาอบรมผู้บริหารสถานศึกษาท่ัวประเทศอย่างน้อยปีละครั้ง เป็นประจ าทุกปี 

                                                           
๑๒ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ (แซ่หลี), “รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา

ของพระธรรมวิทยากร”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗) อ้างใน พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ (แซ่หลี), “รูปแบบการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร”, พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ (แซ่หลี) , 
“รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร”, วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร, ปีท่ี ๖ , ฉบับท่ี ๒, (ตุลาคม ๒๕๕๘). 

๑๓ ธิติวุฒิ หมั่นมี, “การสร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 
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๒.  กระทรวงศึกษาควรคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นด้านการบริหาร
จัดการโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนในกลุ่มโรงกเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 
เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา 

๓.  กระทรงศึกษาธิการควรให้ความส าคัญและอนุมัติงบประมาณ โครงการต่างๆ ลงสู่
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาให้เพ่ิมมากขึ้น 

๗.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
ในการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา

ต้องอาศัยความร่วมมือจากสถานศึกษา ชุมชน วัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้วิจัยขอเสนอแนะ
ดังนี้ 

๑.  ผู้บริหารสถานศึกษาควรส ารวจพฤติกรรมและผลงานของตนเองอยู่ตลอดเวลา เพ่ือ
พัฒนาจุดด้อย และเสริมสร้างจุดเด่นของตนเองตลอดเวลา 

๒.  ผู้บริหารสถานศึกษาควรพัฒนาศักยภาพของตนเองตลอดเวลา เช่น การศึกษา
เพ่ิมเติม การศึกษาดูงาน เป็นต้น เพ่ือกลับมาพัฒนาศักยภาพของตนเองต่อไป 

๓.  ผู้บริหารสถานศึกษาควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียน บ้าน วัด 
ชุมชน และหน่วยงานราชการ เพื่อการพัฒนาภาวะผู้น าของตนเองและเครือข่ายให้เข้มแข็ง 

๗.๓ ข้อเสนอเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
ผลการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนการกุศลของ

วัดในพระพุทธศาสนา” ผู้วิจัยขอเสนอแนะในส่วนที่สามารถต่อยอดจากงานวิจัยฉบับนี้ดังนี้ 
๑. ควรศึกษาประเด็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดใน

พระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัฒน์ 
๒.  ควรศึกษาการสร้างภาวะผู้น าต้นแบบด้านการบริหารโรงเรียนการกุศลของวัดใน

พระพุทธศาสนา ด้วยการด าเนินวิธีวิจัยเชิงทดลอง 
๓.  ควรศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดใน

พระพุทธศาสนา ด้านต่างๆ 
 

 
 
 
 

บรรณานุกรม 
 

 (๑) หนังสือ 
พระมหาศิริวัฒน์  อริยเมธี จันต๊ะ. วิเคราะห์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจากมุมมองของ

พระพุทธศาสนา. พิมพ์ครั้งที่ ๒. เชียงใหม่: หจก. เชียงใหม่โรงพิมพ์แสงศิลป์, ๒๕๔๙.  
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 (๒) วิทยานิพนธ์/รายงานการวิจัย 
ธิติวุฒิ หมั่นมี. “การสร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

ประสิทธิ์ เขียวศรีและคณะ. “รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมภาวะผู้น าทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน”. รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา, ๒๕๕๘.  

พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ แซ่หลี. “รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
สถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธ. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

สุภางค์พิมพ์ คล้ายธานี. “การพัฒนาภาวะผู้น าในการสื่อสารตามแนวพระพุทธศาสนา”. 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ . บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

สุรินทร์ธร ศิธรกุล. “ผู้น าการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

อภิชาติ พานสุวรรณ. “การพัฒนาคุณลักษณะผู้น าชุมชนในเขตเทศบาล จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวชารัฐประศาสนศาสตร์. บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

อภิษฎาข์  ศรีเครือดง. “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าที่พึงประสงค์ตามแนวพุทธของ
ผู้บริหารสตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

(๓) วารสาร 
พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ แซ่หลี. “การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการ

ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์. ปีที่ ๕ . ฉบับที่ ๓. กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙. 

________. “รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรม
วิทยากร”. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ แซ่หลี. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. 
ปีที่ ๖ . ฉบับที่ ๒. ตุลาคม ๒๕๕๘. 
 
 (๔) เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

ถวิล อรัญเวศ. นักบริหารกับการครองตน ครองคน ครองงาน. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: 
http://www.obec.go.th/news/15381 [๒ มี.ค, ๒๕๕๗]. 
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ประวัติความเป็นมาโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา . [ออนไลน์]. 
แหล่งข้อมูล : http://www.srisoontorn.ac.th/main/first_time.php [๑๕ มี.ค, ๒๕๕๖] 

สกลธ์  ขุนสนิท . วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร .  [ออนไลน์ ]. แหล่งที่มา : 
https://sites.google.com/ site/pudpas/ vision [๒๑ ม.ค, ๒๕๕๗]. 

ส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  ๑๐ พ.ศ , ๒๕๕๐-๒๕๕๔. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : 
http://www.nesdb.go.th/?tabid=139  [๓ ม.ค, ๒๕๕๗].  
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การบริหารจัดการในการเรียนการสอนธรรมศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา  
ในกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ 

The Management of Dhammasuksa In Secondary Schools In 
Bangkok And Samutprakarn 

 
พระครูธรรมธรสายัณห์  ฐิตปุญฺโ  

พระระพิน  พุทฺธิสาโร 
ยุทธนา  ปราณีต 

บทคัดย่อ 
  บทความวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (๑) เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาอุปสรรคการบริหาร
จัดการในการเรียนการสอนธรรมศึกษา (๒) เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรม แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการในการเรียนการสอนธรรมศึกษา (๓) เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการในการเรียน
การสอนธรรมศกึษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ 
 ระเบียบวิธีวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ส าหรับการ
วิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ศึกษาวิจัยจากเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๒๐ คน 
และการสนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๑๐ รูป/คน วิเคราะห์ข้อมูลแบบอรรถาธิบายและ
พรรณนาความ ส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๒๕๔ ชุด 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมเพ่ือการวิจัย โดยใช้สถิติพรรณนาคือค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  ผลการวิจัยพบว่า 
 ๑. สภาพปัญหาอุปสรรคการบริหารจัดการในการเรียนการสอนธรรมศึกษา (๑) 
บุคลากรครูขาดขวัญและก าลัง ขาดความร่วมมือเพ่ือด าเนินการเรียนการสอนที่ทันสมัยและ
เหมาะสมตามหลักสูตร ขาดวิสัยทัศน์ในการเรียนการสอนธรรมศึกษาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
ขาดเทคนิคสนับสนุนจากผู้บริหารโรงเรียน นอกจากนั้น สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนไม่เอ้ืออ านวย
เพราะวัตถุนิยมเข้ามาแทรกแซง (๒) การเงินงบประมาณของโรงเรียนแต่ละโรงเรียนมีจ านวนจ ากัด 
ไม่เพียงพอกับการบริหารการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ งบประมาณเพ่ือการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ในการเรียนการสอนมีอยู่จ ากัด ครูมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย (๓) วัสดุอุปกรณ์ในการ
เรียนการสอนธรรมศึกษาไม่เพียงพอกับปริมาณความต้องการของโรงเรียนแต่ละแห่ง (๔) การจัดการ 
                                         
 นิสิตปริญญาเอก, วิทยานิพนธ์หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 อาจารย์ ดร., ที่ปรึกษาหลัก 
  อาจารย์ ดร., ท่ีปรึกษาร่วม 
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คือแนวคิดบุคลากรครูรุ่นเก่ากับครูรุ่นใหม่มีวิสัยทัศน์มุมมองไม่เหมือนกัน เมื่อเป็นเช่นนั้นส่งผลให้
การเรียนการสอนธรรมศึกษาขาดทีมงานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน ส าหรับสภาพปัญหา
อุปสรรคการเรียนการสอนธรรมศึกษาตามความคิดเห็นของบุคลากรในโรงเรียนโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก 
 ๒. หลักพุทธธรรม แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการในการเรียนการ
สอนธรรมศึกษา ได้แก่ หลักสัปปุริสธรรม ๗ เหมาะสมกับการครองตน ครองคน และครองงาน ตาม
ด้วยทฤษฎีการบริหารจัดการ กล่าวคือ การวางแผน การจัดองค์การ การบริหารบุคคล การ
อ านวยการ และการควบคุม 
 ๓. การบริหารจัดการในการเรียนการสอนธรรมศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
กรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ ผลจากการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน กล่าวคือ (๑) ด้านการวางแผน รัฐให้การสนับสนุนคณะสงฆ์ในการ
จัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาอย่างต่อเนื่อง (๒) ด้านการจัดองค์การ การก าหนดโครงสร้างให้
เหมาะสมกับงานภายในโรงเรียน (๓) ด้านการบริหารบุคคล การพัฒนาบุคลากรเพ่ิมพูนศักยภาพ 
แก้ไขข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานภายในโรงเรียน (๔) ด้านการอ านวยการ การมอบหมาย
ภาระหน้าที่การงานให้แต่ละฝ่ายปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ ผู้อ านวยโรงเรียนจะพิจารณางาน 
เห็นสมควรหรือไม่ (๕) ด้านการควบคุม การตรวจสอบ การติดตามผลการด าเนินงานทั้งบุคลากร 
การเงินงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ของโรงเรียน และการจัดการเรียนการสอนอย่าง
ถูกต้องตามกฎระเบียบ  
 การเรียนการสอนธรรมศึกษาตามหลักสัปปุ ริสธรรม ๗ ผลจากการวิจัยพบว่า 
ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นสอดคล้องกันทุกด้าน ได้แก่ ด้านธัมมัญญุตา: ความสัมพันธ์กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ด้านอัตถัญญุตา: ส่งเสริมเปลี่ยนแปลงการท างาน ด้านอัตตัญญุตา: การวิเคราะห์
การศึกษา ลดระยะเวลาการเรียนการสอน ด้านมัตตัญญุตา: เทคนิคช่วยให้เด็กและเยาวชนมีความ
เจริญเติบโตทั้งสมองและจิตใจ ด้านกาลัญญุตา: ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงตามล าดับขั้นตอน ด้าน
ปริสัญญุตา: ครูผู้สอนเข้ามาอบรมตามหลักศีลธรรม และด้านปุคคลัญญุตา: พัฒนาศักยภาพความรู้
ความสามารถของบุคลากร 
 
ค าส าคัญ:  การบริหารจัดการ, การเรียนการสอนธรรมศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา,  
              กรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ 
 

ABSTRACT 
 Objectives of this research were, 1. To study the problems of 
management of teaching Dhamma studies, 2. To study Buddhadhamma and 
concepts and theories about teaching Dhamma studies in schools and 3. To study 
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the management of Dhamma studies in secondary schools in Bangkok and 
Samutrprakan.  
  Methodology was the mixed methods between the qualitative and 
quantitative researches. The qualitative research collected data from documents 
and 20 key informants, purposefully selected from experts by in-depth-interview 
and also from 10 participants in focus group discussion and analyzed data by 
descriptive interpretation. For quantitative research, data were collected with 
questionnaires from 254 samples, and analyzed data by descriptive statistics.   
 Findings were as follows: 
  1. Management problems  of Dhamma studies teaching were; (1) 
teachers lacked morales, incentives,  and cooperation in using modern and 
appropriate technology for the curriculum, lack of vision in teaching Dhamma 
studies, both quantitatively and qualitatively. Lack of technical support from school 
administrators. In addition, the school environment was not favorabll supportive 
because of materialism interferences, (2) the financial budgets of each schools were 
limited, not Inadequate for management of teaching effectively. The budget for the 
procurement of materials and teaching aids for the course was limited. Teachers 
had less income than expenses, (3) materials and teaching aids for teaching 
Dhamma studies were not enough for each schools and (4) management concept 
of old and young teachers was at different view points causing the lacking of 
teamwork and duty responsibility. The problems of Dhamma teaching management 
according to the view points of personnel in the schools by all means were at high 
level.    
  2. Buddhist concepts and theories of Dhamma teaching management 
was the Sappurisadhamma 7, the base of good persons, was appropriate for self, 
person and work management, followed by principles of management; planning, 
organizing, commanding, coordinating and controlling.   
  3. The Dhamma studies  teaching management of secondary schools in 
Bangkok and Samut Prakarn Province was that the opinions of the samples toward 
the Dhamma studies management by overall were at high level (1) Planning was at 
government continuously gave budget of Dhamma studies, (2) organizing was at 
appropriate activities for each schools, (3) staffing was at personnel development 
for higher capacity and correcting the mistake in the job performance, both in and 
outside schools, (4) directing was at job assignment for each division according to 
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the plans was considered by the administrators, (5) controlling was at checking and 
evaluation of personnel, budgets, materials, tools, school buildings and lawful 
teaching and leaning.    
 Learning and teaching Dhamma studying according to Sappurisadhamma 
7 were found that key informants agreed unanimously in all aspects; 
Dhammanyuta, relationship with subordinates, Atthanyuta, promoting change in 
working, Attanyuta, educational analysis, reducing time for learning and teaching, 
Mattanyuta, technical support for students to grow mentally and physically, 
Kalantyta, checking the changes in every step, Parisanyuta, knowing community, 
teachers were trained in morality, Pukkhalanyuta, knowing personnel, capacity 
development for personnel. 
Keywords:  The Management, Dhammasuksa in Secondary Schools,  Bangkok  
               and Samutprakarn 
 
 
๑. บทน า 
 การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ตามพระด าริของสมเด็จพระมหาสมณ
เจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส เป็นการศึกษาพระธรรมวินัยเพ่ือพระภิกษุ สามเณร ผู้เป็นก าลัง
ส าคัญของพระพุทธศาสนา๑ เมื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม 
ได้ทราบว่า พ.ศ.๒๔๔๘ ประเทศไทยเริ่มมีพระราชบัญญัติเกณฑ์ทหาร พระภิกษุได้รับการยกเว้น 
ส่วนสามเณรยกเว้นให้เฉพาะสามเณรผู้รู้ธรรม ทางราชการได้ขอให้คณะสงฆ์ช่วยก าหนดเกณฑ์ของ
สามเณรผู้รู้ธรรม สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ จึงทรงก าหนดหลักสูตรองค์สามเณรรู้ธรรมขึ้น ต่อมาได้
ทรงปรับปรุงหลักสูตรองค์สามเณรรู้ธรรมนั้นเป็นองค์นักธรรม ส าหรับพระภิกษุ สามเณร  ชั้นนวกะ
ทั่วไปคือผู้บวชใหม่ได้รับพระบรมราชานุมัติ 
 หลักพุทธธรรมเพ่ือการเรียนการสอนธรรมศึกษา ได้แก่ หลักสัปปุริสธรรม ๗ กล่าวคือ 
ธัมมัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักเหตุ อัตถัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักผล อัตตัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักตน 
มัตตัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักประมาณ กาลัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักกาลเวลาอันเหมาะสม ปุริสัญญุตา 
ความเป็นผู้รู้จักสังคม ชุมชนในท้องถิ่น และบุคคลัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักบุคคล๒  

                                         
  ๑ อเนก ข าทอง, คู่มือธรรมศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทยจ ากัด, ๒๕๕๒), บทน า. 
  ๒ พระพรหมคุณาภรณ์  (ป .อ .ปยุ ตฺ โต ) ,  พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์ , 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์พระพุทธศาสนาของธรรมสภา, ๒๕๕๔), หน้า ๔๓๒. 
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  จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัย ได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญของการเรียนการสอนธรรมศึกษา ซึ่งมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการปลูกฝังคุณธรรมและ
จริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน เนื่องจากการเรียนการสอนธรรมศึกษา เป็นการพัฒนาทรัพยากร
ไปสู่การสร้างคนที่สมบูรณ์แบบในอนาคต เป็นการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนไปสู่สภาพการณ์
อันพึงประสงค์ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจจะศึกษาเรื่อง “การบริหารจัดการในการเรียนการสอน
ธรรมศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ” เพ่ือศึกษาสภาพปัญหา
อุปสรรคการบริหารจัดการในการเรียนการสอนธรรมศึกษา เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรม แนวคิดและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการในการเรียนการสอนธรรมศึกษา เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการ
ในการเรียนการสอนธรรมศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ 
 
 
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  ๒.๑ เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาอุปสรรคการบริหารจัดการในการเรียนการสอนธรรมศึกษา 
  ๒.๒ เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรม แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการใน
การเรียนการสอนธรรมศึกษา 
 ๒.๓ เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการในการเรียนการสอนธรรมศึกษาของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ 
 
๓. วิธีด าเนินการวิจัย 
  การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้เอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๒๐ 
คน และสนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๑๐ รูป/คน ส่วนการวิจัยเชิงปริมาณ ได้ศึกษาเชิง
ส ารวจข้อมูลจากประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๒๕๔ คน 
 
๔. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ลักษณะการสัมภาษณ์เป็นแบบมีโครงสร้าง การสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๒๐ คน และ
สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๑๐ รูป/คน ส่วนการวิจัยเชิงปริมาณ ได้ศึกษาเชิงส ารวจ
ข้อมูลจากประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๒๕๔ คน 
 
๕. ผลการวิจัย 
 ๑. สภาพปัญหาอุปสรรคการจัดการการเรียนการสอนธรรมศึกษา  ได้แก่ (๑) ปัญหา
จากการขาดความร่วมมือกันด าเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งด้านบุคลิกภาพ ความรู้ความสามารถ 
พฤติกรรมและคุณธรรม ตลอดจนค่านิยมวัตถุรุ่นใหม่ๆ เข้ามาแซกแซงจิตใจผู้คนให้ลุ่มหลงอยู่ในการ
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 ๖ 

กระแสโลกาภิวัตน์ (๒) ปัญหาอุปสรรคการเงินงบประมาณ เป็นปัญหาใหญ่ส าหรับโรงเรียนทุกระดับ 
เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอกับการบริหารงานด้านต่างๆ ท าให้ประสิทธิภาพของ
การบริหารโรงเรียนลดลง (๓) การบริหารวัสดุอุปกรณ์ สื่อการสอนเป็นตัวกลางการสื่อสารระหว่าง
ผู้สอนและผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาบทเรียนได้ตรงกับที่ผู้ต้องการ (๔) วิธีการจัดการ ปัญหา
การขัดแย้งระหว่างคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่า ปัญหาขาดประสิทธิภาพในการท างาน ปัญหาการจัด
องค์การไม่เหมาะสม ธุรกิจขยายตัวอย่างรวดเร็วจนบุคลากรขยายตัวไม่ทัน ปัญหาเรื่องค่าตอบแทน
และสวัสดิการ  
 ๒. หลักพุทธธรรม แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการเรียนการสอนธรรม
ศึกษา ได้แก่ การประยุกต์ใช้ตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ธัมมัญญุตา รู้หลักและรู้จักเหตุ อัตถัญญุตา รู้
ความมุ่งหมายและรู้จักผล อัตตัญญุตา รู้ตนคือรู้ตามเป็นจริง มัตตัญญุตา รู้ประมาณคือรู้จักพอดี 
กาลัญญุตา รู้กาลคือรู้กาลเวลาอันเหมาะสม ปริสัญญุตา รู้ชุมชนคือรู้จักถิ่น และปุคคลัญญุตา รู้
บุคคลคือรู้จักและเข้าใจความแตกต่างบุคคล นอกจากนั้น ภารกิจที่ส าคัญของผู้บริหารประกอบด้วย
หน้าที่บริหาร ๕ ประการ กล่าวคือการวางแผน การจัดองค์การ การบริหารบุคคบ การอ านวยการ 
และการควบคุม 
 ๓.  การจัดการการ เรี ยนการสอนธรรมศึกษาของโรง เรี ยนมั ธยมศึกษาใน
กรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ ได้แก่ (๑) การวางแผน การวางแผนเกี่ยวกับงานวิชาการ เป็น
การวางแผนเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ การวัดผลประเมินผล การ
ตรวจสอบและวิเคราะห์ผลการเรียนตามหลักสูตร (๒) การจัดองค์การ การก าหนดโครงสร้าง
องค์การโดยมีการพิจารณาให้เหมาะสมกับงาน เช่น การแบ่งงานเป็นกรม กองหรือแผนก โดยอาศัย
ปริมาณงาน คุณภาพงานหรือจัดตามลักษณะเฉพาะของงาน (๓) การบริหารบุคคล การพัฒนา
ครูผู้สอนในโรงเรียนก็ได้นิมนต์พระสงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถมาความรู้ด้านพระพุทธศานา การ
เปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงานทั้งความรู้ความสามารถ ทักษะ อุปนิสัย ทัศนคติ และวิธีการในการท างาน
อันจะน าไปสู่ประสิทธิภาพ (๔) การอ านวยการ หมายถึงการกระตุ้นให้คนมีความกระตือรือร้นใน
การท างาน การวินิจฉัยสั่งการ การสั่งการ การติดต่อประสานงาน การเป็นผู้น า (๕) การควบคุม 
หมายถึงการติดตามดูแลการด าเนินการสอบแก้ตัว ด าเนินการให้มีข้อมูลสถิติด้านการวัดผล การ
สอบแก้ตัว การลงทะเบียนเรียนซ้ า จัดท าข้อมูลสถิติเป็นปัจจุบันตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ได้แก่ (๑) 
ธัมมัญญุตา: ความเป็นผู้รู้จักเหตุ (๒) อัตถัญญุตา: ความเป็นผู้รู้จักผล (๓) อัตตัญญุตา: ความเป็นผู้รู้
จักตน (๔) มัตตัญญุตา: ความเป็นผู้รู้จักประมาณ  (๕) กาลัญญุตา: ความเป็นผู้รู้จักกาลเวลา (๖) 
ปริสัญญุตา: ความเป็นผู้รู้จักประชุมชน (๗) ปุคคลัญญุตา: ความเป็นผู้รู้จักบุคคล 
 
๖. อภิปรายผล 
 ๑. ด้านการวางแผน การจัดการศึกษานักธรรมแก่นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตาม
หลักสูตรของโรงเรียนและตามหลักสูตรของแม่กองธรรมสนามหลวง นักเรียนระดับชั้นต่างๆ 
สามารถเลือกเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี โท และเอก การเรียนธรรมศึกษาเป็นการวางแผนการพัฒนา
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 ๗ 

เด็กและเยาวชนขั้นพ้ืนฐานตามหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ปรีชา กันธิยะ ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนที่พระมีส่วนร่วมใน
การสอนศีลธรรม” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารโรงเรียนที่พระมีส่วนร่วมในการสอน
ศีลธรรมและการพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนที่พระมีส่วนร่วมในการสอนศีลธรรม ด้วย
กระบวนการวิจัยและพัฒนา ผลการวิจัยพบว่า๓ สภาพการบริหารโรงเรียนที่พระมีส่วนร่วมในการ
สอนศีลธรรมประกอบด้วยปรัชญา คือคุณธรรมน าความรู้ สร้างทักษะอาชีพ พัฒนาสังคม วิสัยทัศน์ 
คือเสริมสร้างคุณธรรม ความรู้ พัฒนามาตรฐานอาชีพ อนุรักษ์สืบทอด ศาสนพิธี พัฒนาคนดีมี
คุณธรรมและความสมานฉันท์ให้สังคมเป็นสุขตามหลักธรรมค าสอนทางศาสนาและปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ในด้านพันธกิจมุ่งที่จะปลูกฝังและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม บูรณาการระบบ
ศาสนาวัฒนธรรม ร่วมกับระบบการศึกษาพัฒนาจิตใจและความสามารถให้เยาวชนร่วมพัฒนาสังคม
และส่วนรวมและเป้าหมาย คือการมุ่งที่จะพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม โดยอบรม
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่เด็กและเยาวชนสามารถน าไปใช้ใน 
 ๒. ด้านการจัดองค์การ เป็นการก าหนดโครงสร้างองค์การให้เหมาะสมกับงาน เช่น 
การแบ่งงานเป็นกรม กองหรือแผนก โดยอาศ ัยปร ิมาณงาน ค ุณภาพงานหร ือจ ัดตาม
ลักษณะเฉพาะของงาน ส่วนการจัดการครูผู้สอนธรรมศึกษาในโรงเรียนก็จะพิจารณาครูผู้สอนที่มี
ความรู้ความสามารถ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาอ านาจ ปวฑฺฒโน ได้วิจัยเรื่อง “การ
พัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม” ผลการวิจัยพบว่า๔ ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ
ผู้ให้ข้อมูลหลักซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๑๒ รูป ที่มีบทบาทส าคัญในการบริหารการศึกษาในแต่
ละส านักเรียนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ให้ข้อมูลหลักที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นต่อ
การพัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาแต่ละด้านพบว่า ผู้ให้ข้อมูลหลักมีความคิดเห็นต่อการพัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษา
พระปริยัติธรรม แต่ละด้านอยู่ในระดับปานกลาง คือ การวางแผน การจัดองค์การ การอ านวยการ 
และการควบคุมเป็นต้น ส่วนด้านการบริหารบุคคล ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
โดยกล่าวถึงการบริหารบุคคลว่า ส านักเรียนขาดแคลนนักเรียนทุกชั้นประโยค ตั้งแต่ประโยค ๑-๒ 
จนถึงประโยค ป.ธ.๙ และขาดแคลนอาจารย์ผู้สอนทุกชั้นประโยคเช่นเดียวกัน 
 ๓. ด้านการบริหารบุคคล การพัฒนาครู อาจารย์ มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนา
บุคลากรช่วยท าให้บุคคลมีโอกาสได้รับความรู้ความคิดใหม่ๆ ท าให้เป็นคนทันสมัยทันต่อความ
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ๆ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาศรณชัย มหาปุญฺโญ ได้วิจัย

                                         
  ๓ ปรีชา กันธิยะ, “การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนที่พระมีส่วนร่วมในการสอนศีลธรรม”, 
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยสยาม, ๒๕๕๑). 
  ๔ พระมหาอ านาจ ปวฑฺฒโน, “การพัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม”, 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 
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เรื่อง “การพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในยุคโลกาภิวัตน์” ผลการวิจัย
พบว่า๕ ด้านการศาสนศึกษา มีการบริหารจัดการด้านการศึกษาที่ยังคงไว้ซึ่งพระธรรมวินัย แต่มี
การศึกษาพระปริยัติธรรมสายสามัญ หรือการศึกษาในมหาวิทยาลัยมากขึ้น จึงควรให้ความส าคัญใน
ด้านการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลี ปรับปรุงกฎระเบียบการจัดการศึกษาให้เข้ากับ
ยุคสมัย วางนโยบายให้ไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือให้เกิดเอกภาพทางการศึกษา พร้อมสร้างแรงจูงใจ
ให้เห็นความส าคัญในการเรียนบาลี เพ่ือน าไปประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อไป  
 ๔. ด้านการอ านวยการ การอ านวยการเป็นศิลปะเกี่ยวกับความรู้ความสามารถของ
ผู้บริหารที่จะก ากับการสั่งการ กระตุ้นเตือนให้ครู อาจารย์มีความกระตือรือร้นในการท างาน การ
วินิจฉัยสั่งการ การสั่งการ การติดต่อประสานงาน มีการแบ่งงานมอบอ านาจและหน้าที่ให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์เรียนการสอนของโรงเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ นริศว์ ปรารมย์ ได้วิจัยเรื่อง 
“การพัฒนาบทบาทการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นเรียน
มัธยมศึกษา” ผลการวิจัยพบว่า ๖  รูปแบบการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนใน
อดีต ครูเป็นผู้ก าหนดการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด โดยเริ่มตั้งแต่การวางแผนการสอนการ
ด าเนินการสอน และการวัดผล ประเมินผล รูปแบบการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการจัดการเรียน
การสอนในปัจจุบันครูเป็นผู้ก าหนดการจัดการเรียนการสอนเป็นส่วนใหญ่ นักเรียนมีส่วนร่วมใน
ระหว่างด าเนินการท ากิจกรรมการเรียนการสอน รูปแบบการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการจัดการ
เรียนการสอนในอนาคตมีดังนี้ ทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนในส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วมในการวางแผนการสอน ร่วมเสนอความต้องการร่วมกันค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการเรียนมีการ
จัดการเรียนการสอน 
 
 ๕. ด้านการควบคุม การติดตามดูแลบุคลากรแต่ละฝ่ายให้ปฏิบัติงาน ติดตามดูแล
นักเรียน การด าเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนรับการ
ประเมินผลจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบการจัดความรู้
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนของนักศึกษาครู” ผลการวิจัยพบว่า๗ รูปแบบการจัดการเรียนการ
                                         
  ๕ พระมหาศรณชัย มหาปุญฺโญ, “การพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในยุค
โลกาภิวัตน์”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 
  ๖ นริศว์ ปรารมย์, “การพัฒนาบทบาทการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการจัดการเรียนการสอน
ระดับช้ันเรียนมัธยมศึกษา”, วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ประยุกต,์ (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๘). 
  ๗ บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์, “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบการจัดความรู้เพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะการสอนของนักศึกษาครู”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา, 
(บัณฑิตวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐). 
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 ๙ 

สอนแบบการจัดการความรู้ ซึ่งได้รับการประเมินความเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญที่ระดับมากที่สุด 
รูปแบบมีลักษณะเด่น คือ การบูรณาการการจัดการความรู้ กระบวนการกลุ่มและเรียนรู้แบบร่วมมือ 
การเรียนรู้แนวสร้างสรรค์นิยม การน าความรู้ไปสู่การปฏิบัติ และการประเมินผลตามสภาพจริง 
 
  
๗. ข้อเสนอแนะ 
 ๗.๑ เรื่อง “การบริหารจัดการส านักเรียนพระปริยัติธรรม” ให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และปัญหาอุปสรรคการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ 
 ๗.๒ เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนธรรมศึกษา” เพ่ือน ามาเปรียบเทียบ
การพัฒนาการเรียนการสอน 
 ๗.๓ เรื่อง “การบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมตามหลักธรรมาภิบาล” เพ่ือ
ชี้ให้เห็นถึงแนวทางการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับหลักพุทธธรรมได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น 

 
 
 

บรรณานุกรม 
 (๑) หนังสือ: 
พระพรหมคุณาภรณ์  ( ป . อ . ปยุ ตฺ โ ต ) .  พจนานุ ก รมพุทธศาสน์ ฉบั บประมวลศัพท์ . 

 กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์พระพุทธศาสนาของธรรมสภา, ๒๕๕๔. 
อเนก ข าทอง. คู่มือธรรมศึกษา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศ

ไทยจ ากัด, ๒๕๕๒. 
 (๒) วิทยานิพนธ์: 
นริศว์ ปรารมย์. “การพัฒนาบทบาทการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนระดับชั้น

เรียนมัธยมศึกษา”. วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๘. 

บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์. “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบการจัด ค ว า ม รู้ เ พ่ื อ
เสริมสร้างสมรรถนะการสอนของนักศึกษาครู”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาอุดมศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย: จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, ๒๕๕๐. 

ปรีชา กันธิยะ. “การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนที่พระมีส่วนร่วมในการ ส อ น ศี ล ธ ร ร ม ”.
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา . บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสยาม, ๒๕๕๑. 

พระมหาศรณชัย มหาปุญฺโญ. “การพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระ สั งฆาธิ ก า ร ในยุ ค
โลกาภิวัตน์”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์. 
บัณฑิตวิทยาลัย:  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 
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การพัฒนาการบริหารจัดการการสาธารณสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการในเขตการ
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ 

Management Development of Public Welfare 
In Sangha Administration, Region 15 

 
พระครูชินวรานุวัตร (สิงห์ ชินวโร) 

พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์  กิตฺติปญฺโ  
สมาน  งามสนิท 

 
บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑) ศึกษาหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการ
พัฒนาการบริหารจัดการการสาธารณสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการ ๒) ศึกษาวิเคราะห์สภาพการ
บริหารจัดการการสาธารณสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ และ ๓) 
น าเสนอการพัฒนา การบริหารจัดการการสาธารณสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการในเขตการปกครอง
คณะสงฆ์ภาค ๑๕ การวิจัยครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลภาคสนามจากผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ พระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร
จัดการ และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสาธารณสงเคราะห์ โดยแบบเจาะจง การสัมภาษณ์เชิงลึกมีผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ จ านวน ๒๕ รูป/คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล การสนทนากลุ่มเฉพาะ จ านวน ๙ รูป/คน ใช้แบบบันทึกการสนทนากลุ่มเป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 ๑. หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารจัดการการสาธารณสงเคราะห์ของ
พระสังฆาธิการสามารถแยกตามลักษณะส าคัญของภารกิจการสาธารณสงเคราะห์ ๔ ประการ คือ  
๑) ด้านการด าเนินกิจการเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูล ได้แก่ การที่วัดหรือคณะสงฆ์ด าเนินการเองซึ่งกิจ
อย่างใดอย่างหนึ่งมีวัตถุประสงค์ให้เป็นสาธารณประโยชน์ ๒) การช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อ่ืนเพ่ือ
สาธารณประโยชน์ ได้แก่ การช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมกิจการของรัฐหรือของเอกชนหรือผู้ใดผู้หนึ่ง
ด าเนินการ และการนั้นเป็นไปเพ่ือการสาธารณะประโยชน์ ๓) การเกื้อกูลสาธารณสมบัติสถานที่อัน
เป็นสาธารณสมบัติ ได้แก่ การช่วยเหลือสนับสนุนเกี่ยวกับสถานที่และวัตถุอันเป็นไปเพ่ือการสาธารณะ

                                                 
 พระครูชินวรานุวัตร (สิงห์ ชินวโร), ป.บส., พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ), พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ), 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

 อาจารย์ ดร., ท่ีปรึกษาหลัก 
 อาจารย์ ดร., ท่ีปรึกษาร่วม 
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ประโยชน์ และ ๔) การเกื้อกูลประชาชนหรือสรรพสัตว์ หมายถึง การช่วยเหลือประชาชนในการคอย
ช่วยเหลือทั้งในภาวะปกติและภาวะประสบภัยต่าง ๆ อันเป็นไปเพ่ือการสาธารณะประโยชน์ 
 ๒. สภาพการบริหารจัดการการสาธารณสงเคราะห์ของพระสังฆาธิ การในเขตการ
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีดังนี้ ๑) ด้านการด าเนินกิจการเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูล มีจุดแข็ง คือ วัดมี
สถานที่รองรับการด าเนินงาน พระสังฆาธิการในพ้ืนที่เป็นผู้รับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนอย่างแท้จริง 
และคณะสงฆ์มีนโยบายส่งเสริมการด าเนินงานด้านสาธารณสงเคราะห์ มีจุดอ่อน คือ กิจการบาง
ประเภทขาดงบ ประมาณส าหรับด าเนินการโดยต่อเนื่อง มีโอกาส คือ พุทธศาสนิกชนให้การ
สนับสนุนการด าเนินงานกิจการของวัด และหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนการด าเนินงานอย่าง
เต็มที่ในขอบเขตที่กระท าได้ และมีอุปสรรค คือ สื่อมวลชนไม่ช่วยเผยแพร่ข่าวสารด้านสาธารณ
สงเคราะห์เท่าที่ควร  ๒) ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อ่ืนเพ่ือสาธารณประโยชน์ มีจุดแข็ง 
คือ วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน และพระสังฆาธิการเป็นผู้น าทางจิตวิญญาณของคนในชุมชน มี
จุดอ่อน คือ ขาดการประสานงานที่ดีระหว่างวัดและหน่วยงานรัฐหรือเอกชน มีโอกาส คือ กระแสนิยม
แนวคิดจิตสาธารณะของคนในสังคม และมีอุปสรรค คือ วัดหรือคณะสงฆ์มีส่วนร่วมจ ากัดอยู่ใน
ขอบเขตของผู้ให้การสนับสนุน ๓) ด้านการเกื้อกูลสาธารณสมบัติสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ มีจุด
แข็ง คือ พระสังฆาธิการเป็นผู้น าที่ดี มีจุดอ่อน คือ ขาดการปลูกฝังเรื่องการดูแลรักษาสาธารณสมบัติ
แก่ประชาชน มีโอกาส คือ พุทธศาสนิกชนบริจาคเงินในการจัดสร้างสาธารณสมบัติที่ฝ่ายสงฆ์เป็น
ผู้ด าเนินการ และมีอุปสรรค คือ บุคคลหรือกลุ่มคนบุกรุกพ้ืนที่ที่เป็นสาธารณสมบัติเพ่ือแสวงหา
ประโยชน์ และ ๔) ด้านการเกื้อกูลประชาชนหรือสรรพสัตว์ มีจุดแข็ง คือ พระพุทธศาสนามี
หลักธรรมที่เหมาะส าหรับคนทุกเพศทุกวัย และพ้ืนที่ของวัดเป็นเขตอภัยทาน  มีจุดอ่อน คือ คณะ
สงฆ์ไม่มีหน่วยงานถาวรรองรับกรณีสงเคราะห์ประชาชนในภาวะประสบภัยพิบัติ  มีโอกาส คือ 
ธรรมะเป็นที่ต้องการของคนในสังคมปัจจุบัน และมีอุปสรรค คือ กฎหมายมิได้เอ้ือให้สงเคราะห์สัตว์
ได้ทุกประเภท 
 ๓. การพัฒนาการบริหารจัดการการสาธารณสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการในเขตการปกครอง
คณะสงฆ์ภาค ๑๕ ตามรายด้านของการวิจัย มีดังนี้ ๑) ด้านการด าเนินกิจการเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูล 
ได้แก่ การสร้างเครือข่ายภาคีความร่วมมือ ๓ ฝ่าย (บ้าน-วัด-รัฐ) โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางการ
ขับเคลื่อนบนพื้นฐานของหลักสามัคคีธรรม คือ เมตตา สัมมาทิฎฐิ และความเป็นธรรม พร้อมทั้งเปิด
โอกาสให้ทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่แท้จริงได้ เน้นความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละพ้ืนที่ 
๒) ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อื่นเพ่ือสาธารณประโยชน์ คือ การส่งเสริมบทบาทพระสังฆาธิการ
ในฐานะผู้น ากลุ่มจิตอาสาประจ าชุมชน ได้แก่ การพัฒนาคุณลักษณะด้านบุคลิกภาพของพระสังฆาธิการ 
การพัฒนาคุณลักษณะด้านเทคนิคการสร้างแรงจูงใจ และการพัฒนาคุณลักษณะทางด้านทักษะ 
ประสบการณ์และความรู้ความสามารถที่สัมพันธ์กับงานสาธารณสงเคราะห์ ๓) ด้านการเกื้อกูลสาธารณ
สมบัติสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติคือการจัดตั้งกองทุนดูแลรักษาสาธารณสมบัติ โดยมีพระสังฆาธิการเป็น
แกนน าในการรับบริจาคจากพุทธศาสนิกชนในพ้ืนที่ การตั้งกองทุนให้เป็นไปในลักษณะทุนนิธิโดยมีผู้ดูแลใน
รูปแบบของคณะกรรมการที่ประกอบด้วยตัวแทนฝ่ายคณะสงฆ์ ฝ่ายบ้านเมือง และประชาชนในชุมชนนั้น ๆ 
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โดยการน าเงินในกองทุนไปใช้เน้นการการซ่อมแซมหรือบ ารุงรักษาสาธารณสมบัติของชุมชนให้อยู่ในสภาพ
ดีและการจัดกิจกรรมการอบรมเยาวชนให้มีจิตส านึกรักและหวงแหนสาธารณสมบัติของชุมชนเป็นส าคัญ และ ๔) 
ด้านการเกื้อกูลประชาชนหรือสรรพสัตว์ คือ การจัดตั้งศูนย์บ าบัดสภาพจิตใจแก่ผู้ยากไร้และผู้ประสบภัยพิบัติ 
โดยใช้พ้ืนที่ของวัดเป็นที่ตั้งศูนย์ ฯ  มีโครงสร้างการบริหารในรูปแบบของคณะกรรมการร่วมระหว่างผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีแผน ปฏิบัติการรองรับกรณีเกิดภัยพิบัติกะทันหัน มีรูปแบบของการด าเนินงานหลัก คือ 
กิจกรรมการเยียวยาด้านจิตใจ โดยให้พระสงฆ์ปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรจากกรม 
ค าส าคัญ : การพัฒนาการบริหารจัดการ, การสาธารณสงเคราะห์ 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were : 1) to study the principle and 
concept about Management Development of Public Welfare in Sangha 
Administration, Region 15, (2) to analytical study the condition of Management 
Development of Public Welfare in Sangha Administration, Region 15, (3) to propose 
the guidelines for Management Development of Public Welfare in Sangha 
Administration, Region 15. The methodology was the qualitative research, collecting data 
from the key informants such as Sangha administrators in Sangha Administration Region 15, 
management experts and public welfare scholars by purposive sampling of representative 
group. For the in-depth-interview of 25 key informants by structured interview for data 
collection and group discussion with 9 participants by recording from group discussion. The 
data analysis used the content analysis technique. Findings of Research were as follows : 
 1. The principle and concept about Management Development of Public Welfare 
could be classified the four main characters of the mission for public welfare were as 
following : 1) Hospitality and helping Procedure such as the temples and Sangha Organization 
proceed or work that have the objective for the public benefits, 2) To help the other 
people’s activities for Public Welfare such as to help and support the government and private 
enterprises for the public welfares, 3) To help to preserve the Public Domains such as to help 
and support about places and materials for the public benefits, and 4)  To help the people 
means to help the people in the normal situation and disasters for the benefit of the public. 
 2. The condition of Management Development of Public Welfare in Sangha 
Administration, Region 15 as follows : 1) Hospitality and helping Procedure  had its strengths such as 
temples have the welcomed places, Sangha administrators knew the problem of community 
and Sangha had the policy to support to proceed for the public welfare and had the weaknesses 
like some activity lacked of budget to work continuously and had the opportunity like 
Buddhists supported the activity of temple and government sector supported the activity as a 
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part of responsibility , and had the obstacle was the mass media could not help to publish the 
news about  public welfares, 2) To help the other people’s activities for Public Welfare such as to 
help and support the government and private enterprises for the public welfares , had the 
strengths such as temple is the community center and helps the others’ activities for the 
public welfare. Its weakness was the lacking of good cooperation between temple and 
government and private agencies. Its opportunity was the popularity of public mind of people 
in the society and its obstacle was the temple or Sangha Organization had the limited scope of 
supporters, 3) To help to preserve the Public Domains such as to help and support about 
places and materials for the public benefits, had the strength such as Sangha Administrators 
had the good leadership, its weakness was the lack of cultivation about preservation of public 
domains of the people. Its opportunity was the Buddhists donated for religious construction for 
the monks and its obstacle was the person or group of people occupied the places of the 
public domains for their benefits, and 4) To help the people  and all animals : had the strength 
such as Buddhism has the principle of Dhamma for all and place of temple is the forgiving land. Its 
weakness was Sangha organization does not have any organization to recognize for disastrous 
helping center when the people face the natural disaster. Its opportunity is that Dhamma is 
needed for people in the present time and its obstacle was the law is not facilitated to help all 
animals. 
 3. The Management Development of Public Welfare in Sangha Administration, Region 
15 by aspects classification of this research as follows : 1) Hospitality and helping Procedure 
such as  to create the cooperation in 3 factions(village, temple and government by having the 
temple as the center to move on by the principle of harmony like loving kindness, right view 
and fairness and giving the opportunity to all factions to get the real information and focus on 
the proper content in each area, 2) To help the other people’s activities for Public Welfare are 
support the roles of  Sangha Administrators as the public leader of public mind in the 
community such as to develop the personality development characteristics of Sangha 
administrators and develop the character about the motivation creation technique and skills , 
experience and knowledge and ability related to public welfare, 3) To help to preserve the 
Public Domains such as to raise the fund to preserve the public domains by having Sangha 
administrators as the leader to receive the donation from Buddhists in the area. To raise the 
fund as its character by having the persons with full responsibility as the committee such as 
Sangha organization, government and community people by spending the fund to repair and 
preserve the public domains of community to have good condition and set up the activity to 
train the youths to  have the public mind and love to preserve the public domains of the 
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community, and 4)  To help the people  and all kinds of animals is to set up the mental 
treatment center for the poor people and disastrous victims by using the temple area as the 
center settlement by having the administrative structure in the form of co-committee among 
the related  agencies, have the plan to help the urgently disasters and have the main tasks are 
to have the activity to cure the mind by having the monks to work with the officers of the 
public welfare department and can work out of the area to help the mental treatment for the 
poor people and disastrous victims that they cannot come for service. 
Keyword : Management Development, Public Welfare 
 
๑. บทน า 
 ชนชาติไทยนับถือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติมายาวนาน โดยมีวัดเป็น
สถานที่ส าคัญทางศาสนา เป็นที่อยู่ของพระสงฆ์ เป็นสถานที่ร่มรื่นร่มเย็นทั้งทางกายและทางใจ 
เหมาะแก่การบ าเพ็ญสมณธรรม วัดเป็นสัญลักษณ์ของความสงบร่มเย็นและความสะอาด และมี
สาธารณประโยชน์ของวัดส่วนหนึ่งที่ใช้ประกอบกิจกรรมทางสังคม นอกเหนือจากใช้เป็นที่ประกอบ
สังฆกิจและส่งเสริมเผยแพร่พระพุทธศาสนาเป็นศูนย์กลางของชุมชนในด้านต่าง ๆ ดังนั้น จะเห็นได้
ว่าบทบาทและหน้าที่ของวัดที่ส าคัญคือการเข้าไปช่วยเหลือสังคม หมู่บ้านแต่ละแห่งต่างมีวัดประจ า
หมู่บ้าน เป็นศูนย์กลางของหมู่บ้าน เป็นสมบัติร่วมกันของคนทั้งหมู่บ้าน วัดจึงเป็นเครื่องรวมสังคม
ย่อยให้เป็นหน่วยเดียวกัน บทบาทของวัดในฐานะเป็นศูนย์กลางของสังคมนั้นนอกจากอบรมสั่งสอน
ศีลธรรมแก่ประชาชนแล้ว ยังเป็นสถานศึกษาส าหรับชาวพุทธด้วย ดังนั้น หากจะกล่าวถึงค าว่า วัด 
ประชาชนไทยทราบดีว่าหมายถึงหน่วยงานหรือสถานที่อันเป็นที่รวบรวมไว้ซึ่งค าสอน ศิลปะและ
วัฒนธรรม และเป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งส่งเสริมทั้งด้านค่านิยม ทัศนคติ ความรู้ความสามารถของคน
ในสังคมท่ีมีบทบาทไม่น้อยไปกว่าหน่วยงานอื่นใด๑ 
 ปัจจุบัน พระสงฆ์และวัดเป็นตัวแทนสถาบันพระพุทธศาสนา โดยมีมหาเถรสมาคมและ
พระสังฆาธิการเป็นผู้ปกครองบริหารคณะสงฆ์และการพระศาสนาให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยตาม
พระธรรมวินัย กฎหมายบ้านเมือง และระเบียบประเพณีของสังคมไทยในทุกส่วนทุกระดับ โดยค าว่า 
พระสังฆาธิการ หมายถึง พระภิกษุผู้ด ารงต าแหน่งทางการปกครองคณะสงฆ์ เป็นผู้ขั บเคลื่อนการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์และการพระพุทธศาสนาให้ปฏิบัติถูกต้อง๒ ส่วนค าว่า การคณะสงฆ์ หรือการ
พระศาสนานี้ หมายถึง ภารกิจ ๖ ประการ ประกอบด้วย การปกครอง การศาสนศึกษา การศึกษา
สงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ โดยวิธีด าเนินการ

                                                 
 ๑ พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน (พิพัฒน์ สุเมธโส), หลักการแนวคิดและวิธีการพัฒนาวัดพัฒนา ๕๑, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๑), หน้า ๑๙-๒๐. 
 ๒ ส านักงานเจ้าคณะภาค ๑๖, คู่มือปฏิบัติงานคณะสงฆ์, (สุราษฎร์ธานี : ส านักงานเจ้าคณะภาค ๑๖, 
๒๕๔๗), หน้า ๔๖. 
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ทั้ง ๖ ประการดังกล่าว บางประการมีก าหนดไว้ในระเบียบกฎมหาเถรสมาคม แต่บางประการคง
เป็นไปตามจารีตที่ถือปฏิบัติตามจารีตก็มีอยู่๓ 
 ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่อง “การพัฒนาการบริหารจัดการการสาธารณสงเคราะห์ของพระ
สังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕” เพ่ือศึกษาแนวคิด และวิเคราะห์สภาพการบริหาร
จัดการการสาธารณสงเคราะห์ น าไปสู่การสังเคราะห์การพัฒนาการบริหารจัดการการสาธารณ
สงเคราะห์ของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๒.๑ เพ่ือศึกษาหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารจัดการการสาธารณ
สงเคราะห์ของพระสังฆาธิการ 
 ๒.๒ เพ่ือศึกษาวิเคราะห์สภาพการบริหารจัดการการสาธารณสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการ
ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ 
 ๒.๓ เพ่ือน าเสนอการพัฒนาการบริหารจัดการการสาธารณสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการ
ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ 
 
๓. ขอบเขตการวิจัย 
 ๓.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ผู้วิจัยมุ่งศึกษาการบริหารจัดการการสาธารณสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการในเขตการ
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ใน ๔ ด้าน ประกอบด้วย ๑) ด้านการด าเนินกิจการเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูล 
๒) ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อ่ืนเพ่ือสาธารณประโยชน์ ๓) ด้านการเกื้อกูลสาธารณสมบัติ
สถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ และ ๔) ด้านการเก้ือกูลประชาชนหรือสรรพสัตว์๔ 
  
๔. วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview) และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion)ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
เกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารจัดการการสาธารณสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการในเขตการปกครอง
คณะสงฆ์ภาค ๑๕ ผู้วิจัยได้คัดเลือกจากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามลักษณะ
การเป็นตัวแทนของกลุ่มท่ีเหมาะสม รวมทั้งสิ้น ๓๔ รูป/คน   โดยผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท 
ได้แก่ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญจากการสัมภาษณ์ และผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
                                                 
 ๓ กองแผนงาน กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือพระสังฆาธิการว่าด้วยพระราชบัญญัติ 
กฎ ระเบียบ และค าสั่งของคณะสงฆ์, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๐), หน้า ๗๑. 
 ๔ พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโ ), การคณะสงฆ์และพระศาสนา, หน้า ๖๒. 
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๕. ผลการวิจัย 
 ๕ . ๑  ห ลั ก ก า ร แ ล ะ แ น ว คิ ด เ กี่ ย ว กั บ ก า ร พั ฒนากา รบ ริ หา รจั ดก า รกา ร 
สาธารณสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการ 
  (๑) ด้านการด าเนินกิจการเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูล (๒) ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของ
ผู้อ่ืนเพ่ือ (๓) ด้านการเกื้อกูลสาธารณสมบัติสถานที่อันเป็นสาธารณ (๔) ด้านการเกื้อกูลประชาชน
หรือสรรพสัตว์   
 ๕.๑.๒ วิเคราะห์สภาพการบริหารจัดการการสาธารณสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการใน
เขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕  
 (๑) ด้านการด าเนินกิจการเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูล ประกอบด้วย ๑) จุดแข็ง มี ๓ ประเด็น 
ได้แก่ วัดมีสถานที่รองรับการด าเนินงาน พระสังฆาธิการในพ้ืนที่เป็นผู้รับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน
อย่างแท้จริง และคณะสงฆ์มีนโยบายส่งเสริมการด าเนินงานด้านสาธารณสงเคราะห์ ๒) จุดอ่อน มี  ๑ 
ประเด็น ได้แก่ กิจการบางประเภทขาดงบประมาณส าหรับด าเนินการโดยต่อเนื่อง ๓) โอกาส มี ๒ 
ประเด็น ได้แก่ พุทธศาสนิกชนให้การสนับสนุนการด าเนินงานกิจการของวัด และหน่วยงานภาครัฐ
ให้การสนับสนุนการด าเนินงานอย่างเต็มที่ในขอบเขตที่กระท าได้ และ ๔) อุปสรรค มี ๑ ประเด็น 
ได้แก ่สื่อมวลชนไม่ช่วยเผยแพร่ข่าวสารด้านสาธารณสงเคราะห์เท่าที่ควร 
 (๒) ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อ่ืนเพื่อสาธารณประโยชน์ ประกอบด้วย ๑) จุด
แข็ง มี ๒ ประเด็น ได้แก ่วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน และพระสังฆาธิการเป็นผู้น าทางจิตวิญญาณของ
คนในชุมชน ๒) จุดอ่อน มี ๑ ประเด็น ได้แก่ ขาดการประสานงานที่ดีระหว่างวัดและหน่วยงานรัฐหรือ
เอกชน ๓) โอกาส มี ๑ ประเด็น ได้แก่ กระแสนิยมแนวคิดจิตสาธารณะของคนในสังคม และ        
๔) อุปสรรค มี ๑ ประเด็น ได้แก่ วัดหรือคณะสงฆ์มีส่วนร่วมจ ากัดอยู่ในขอบเขตของผู้ให้การสนับสนุน 
 (๓) ด้านการเกื้อกูลสาธารณสมบัติสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ ประกอบด้วย  ๑) จุดแข็ง     
มี ๑ ประเด็น ได้แก่ พระสังฆาธิการเป็นผู้น าที่ดี ๒) จุดอ่อน มี ๑ ประเด็น ได้แก่ ขาดการปลูกฝัง
เรื่องการดูแลรักษาสาธารณสมบัติแก่ประชาชน ๓) โอกาส มี ๑ ประเด็น ได้แก่ พุทธศาสนิกชน
บริจาคเงินในการจัดสร้างสาธารณสมบัติที่ฝ่ายสงฆ์เป็นผู้ด าเนินการ และ ๔) อุปสรรค มี ๑ ประเด็น 
ได้แก่ บุคคลหรือกลุ่มคนบุกรุกพ้ืนที่ที่เป็นสาธารณสมบัติเพ่ือแสวงหาประโยชน์ 
 (๔) ด้านการเกื้อกูลประชาชนหรือสรรพสัตว์ ประกอบด้วย  ๑) จุดแข็ง มี ๒ ประเด็น 
ได้แก่ พระพุทธศาสนามีหลักธรรมที่เหมาะส าหรับคนทุกเพศทุกวัย และพ้ืนที่ของวัดเป็นเขตอภัยทาน ๒) 
จุดอ่อน มี ๑ ประเด็น ได้แก่ คณะสงฆ์ไม่มีหน่วยงานถาวรรองรับกรณีสงเคราะห์ประชาชนในภาวะ
ประสบภัยพิบัติ ๓) โอกาส มี ๑ ประเด็น ได้แก่ ธรรมะเป็นที่ต้องการของคนในสังคมปัจจุบัน และ 
๔) อุปสรรค มี ๑ ประเด็น ได้แก่ กฎหมายมิได้เอ้ือให้สงเคราะห์สัตว์ได้ทุกประเภท 
 ๕.๑.๓ การพัฒนาการบริหารจัดการการสาธารณสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการในเขต
การปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ 
 ๑) ด้านการด าเนินกิจการเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูล ได้แก่ การสร้างเครือข่ายภาคีความร่วมมือ 
๓ ฝ่าย (บ้าน-วัด-รัฐ) โดยมีวัดเป็นศูนย์กลาง เป็นแกนกลางในการขับเคลื่อน บนพ้ืนฐานของหลัก
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สามัคคีธรรม คือ เมตตา สัมมาทิฎฐิ และความเป็นธรรม พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่แท้จริงได้ โดยมีแผนการประชาสัมพันธ์ที่ เป็นรูปธรรม เน้นเป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ และการประเมินผลกระบวนการที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพ้ืนที่ 
 ๒) ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อ่ืนเพ่ือสาธารณประโยชน์ คือ การส่งเสริมบทบาท
พระสังฆาธิการในฐานะผู้น ากลุ่มจิตอาสาประจ าชุมชน ได้แก่ การพัฒนาคุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ
ของพระสังฆาธิการ การพัฒนาคุณลักษณะด้านเทคนิคการสร้างแรงจูงใจ และการพัฒนา
คุณลักษณะทางด้านทักษะ ประสบการณ์ และความรู้ความสามารถที่สัมพันธ์กับงานสาธารณ
สงเคราะห์ ซึ่งต้องจัดเป็นหลักสูตรอบรมระยะสั้นเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการระดับวัด
โดยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยสงฆ์หรือสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่และส านักงานพระพุทธศาสนา
ร่วมกันจัดท าหลักสูตร 
 ๓) ด้านการเกื้อกูลสาธารณสมบัติสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ คือ การจัดตั้งกองทุน
ดูแลรักษาสาธารณสมบัติ โดยในการระดมทุนให้มีพระสังฆาธิการเป็นแกนน าในการรับบริจาคจาก
พุทธ-  ศาสนิกชนในพ้ืนที่ การตั้งกองทุนให้เป็นไปในลักษณะทุนนิธิโดยมีผู้ดูแลในรูปแบบของ
คณะกรรมการ ประกอบด้วย ตัวแทนฝ่ายคณะสงฆ์ ตัวแทนของฝ่ายบ้านเมือง และตัวแทน
ประชาชนในชุมชนนั้น ๆ ร่วมกันรับผิดชอบ และในการน าเงินในกองทุนไปใช้เน้นการการซ่อมแซม
หรือบ ารุง รักษาสาธารณสมบัติของชุมชนให้อยู่ในสภาพดี และการจัดกิจกรรมการอบรมเยาวชนให้
มีจิตส านึกรักและหวงแหนสาธารณสมบัติของชุมชนเป็นส าคัญ 
 ๔) ด้านการเกื้อกูลประชาชนหรือสรรพสัตว์ คือ การจัดตั้งศูนย์บ าบัดสภาพจิตใจแก่ผู้
ยากไร้และผู้ประสบภัยพิบัติ โดยใช้พ้ืนที่ของวัดเป็นที่ตั้งศูนย์บ าบัดสภาพจิตใจแก่ผู้ยากไร้และ
ผู้ประสบภัยพิบัติ โครงการการบริหารเป็นรูปแบบของคณะกรรมการบริหารที่มีพระสังฆาธิการเจ้าของ
พ้ืนที่เป็นประธาน ร่วมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์การบริหารส่วน
ท้องถ่ิน และตัวแทนประชาชนในชุมชนเป็นกรรมการ งบประมาณมีที่มาจากการรับบริจาค และมี
แผนปฏิบัติการรองรับกรณีเกิดภัยพิบัติกะทันหันด้วย ในส่วนของการด าเนินงานเพ่ือเยียวยาด้าน
จิตใจ ให้พระสงฆ์ปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรจากกรมประชาสงเคราะห์ และให้สามารถลงปฏิบัติ
นอกพ้ืนที่เพ่ือบ าบัดสภาพจิตใจแก่ผู้ยากไร้และผู้ประสบภัยพิบัติที่ไม่สามารถเดินทางเข้ารับบริการ
ได้ 
 
๖. อภิปรายผล 
 จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยพบประเด็นที่น่าสนใจจึงน ามาอภิปรายผล โดยจ าแนกตาม
รายด้านของการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ด้านการด าเนินกิจการเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูล 
 พบว่า มีแนวทางการพัฒนาโดยการสร้างเครือข่ายภาคีความร่วมมือ ๓ ฝ่าย (บ้าน-วัด-รัฐ) 
โดยมีวัดเป็นศูนย์กลาง บนพ้ืนฐานของหลักสามัคคีธรรม พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และมีแผนการประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพ้ืนที่ แสดงให้เห็น
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ว่า กระบวนการสร้างเครือข่ายเป็นองค์ประกอบส าคัญในการพัฒนาทางกายภาพ และสิ่งที่เป็น
องค์ประกอบส าคัญที่มิใช่องค์ประกอบทางกายภาพ คือ การใช้คุณธรรมน าการพัฒนา ซึ่งในที่นี้ 
ได้แก่ การใช้หลักสามัคคีธรรม ที่ประกอบด้วย เมตตา สัมมาทิฎฐิ และความเป็นธรรม พร้อมทั้งเปิด
โอกาสให้ทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยเปิดเผย นั่นเองสอดคล้องกับที่  วิทยา จันทร์แดง๕ ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน” พบว่า แนวทางการพัฒนา คือ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมที่
สนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งแบบไตรภาคี ได้แก่ องค์กรชุมชน องค์กรภาครัฐ องค์กรภาคี 
 (๒) ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อ่ืนเพื่อสาธารณประโยชน์พบว่า มีแนวทาง
การพัฒนาโดยการส่งเสริมบทบาทพระสังฆาธิการในฐานะผู้น ากลุ่มจิตอาสาประจ าชุมชน ได้แก่ การ
พัฒนาคุณลักษณะด้านบุคลิกภาพของพระสังฆาธิการ การพัฒนาคุณลักษณะด้านเทคนิคการสร้าง
แรงจูงใจ และการพัฒนาคุณลักษณะทางด้านทักษะ ประสบการณ์ และความรู้ความสามารถที่
สัมพันธ์กับงานสาธารณสงเคราะห์ ซึ่งสอดคล้องกับที่ กองแผนงาน กรมการศาสนา๖ ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของเจ้าอาวาสในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน” 
พบว่า ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อความส าเร็จหรือปัจจัยโดยตรง ประกอบด้วย ความสามารถพิเศษหรือมี
คุณลักษณะเฉพาะพิเศษของเจ้าอาวาส บุคลิกภาพ ภาวะผู้น า เช่น ความมีมนุษย์สั มพันธ์ ความ
ซื่อสัตย์ ระยะเวลาในการบวช ระดับการศึกษา และกระบวนการบริหารในการท างานอย่างเป็นระบบ 
เป็นต้น นอกเหนือจากนี้ ซึ่งได้แก่ สภาพแวดล้อม ท าเลที่ตั้ง บรรยากาศในวัด และการทีวัดมีลักษณะ
พิเศษเฉพาะ เช่น เป็นโบราณสถาน มีโบราณวัตถุทางศิลปวัฒนธรรมและอ่ืน ๆ ล้วนเป็นเพียงปัจจัย
เสริมหรือปัจจัยสนับสนุน  
 (๓) ด้านการเกื้อกูลสาธารณสมบัติสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติพบว่า มีแนวทางการ
พัฒนาโดยการจัดตั้งกองทุนดูแลรักษาสาธารณสมบัติ โดยในการระดมทุนให้มีพระสังฆาธิการเป็น
แกนน าในการรับบริจาคจากพุทธศาสนิกชนในพ้ืนที่ การตั้งกองทุนให้เป็นไปในลักษณะทุนนิธิโดยมี
ผู้ดูแลในรูปแบบของคณะกรรมการ ประกอบด้วย ตัวแทนฝ่ายคณะสงฆ์ ตัวแทนของฝ่ายบ้านเมือง 
และตัวแทนประชาชนในชุมชนนั้น ๆ ร่วมกันรับผิดชอบ และในการน าเงินในกองทุนไปใช้รักษาสา
ธารณสมบัติของชุมชนให้อยู่ในสภาพดี ซึ่งสอดคล้องกับที่ กริชพัฒน์ ภูวนา๗ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
“รูปแบบการพัฒนาชุมชนอยู่ดีมีสุข กรณีศึกษา : บ้านดอนมัน อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัด
                                                 
 ๕ วิทยา จันทร์แดง, “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอ 
เพียงในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน”, วิทยานิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปภัมภ์, ๒๕๕๕). 
 ๖ กองแผนงาน กรมการศาสนา, “ปัจจัยส่งผลต่อความส าเร็จของเจ้าอาวาสในการพัฒนาวัดให้เป็น
ศูนย์ กลางของชุมชน”, รายงานการวิจัย, (กองแผนงาน กรมการศาสนา : กระทรวงวัฒนธรรม, ๒๕๔๒หน้า ก-ข. 
 ๗ กริชพัฒน์ ภูวนา, “รูปแบบการพัฒนาชุมชนอยู่ดีมีสุข กรณีศึกษา : บ้านดอนมัน อ าเภอกันทรวิชัย 
จังหวัดมหาสารคาม”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 
๒๕๕๔). 
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มหาสารคาม” พบว่า การด าเนินกิจกรรมร่วมกันทั้งการร่วมประเมินผลและร่วมรับผลประโยชน์จาก
กิจกรรมที่ปฏิบัติร่วมกัน จะส่งผลต่อความเข็มแข็งชองชุมชนต่อไป และสอดคล้องกับที่ ภิรมย์ จั่น
ถาวรและคณะ๘ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการพัฒนาชนบท บ้าน วัด โรงเรียน : โดย
มหาวิทยาลัยสงฆ์” พบว่า รูปแบบของกระบวนการเรียนรู้การพัฒนาชุมชน มีกระบวนการที่น่าสนใจ ๓ 
ประเด็น คือ ๑) บทบาทของชาวบ้าน ขึ้นอยู่กับวิธีการที่สามารถจะน าชาวบ้านมาสู่กระบวนการโดย
รูปแบบใดรูปหนึ่ง เท่านั้น ๒) บทบาทพระสงฆ์ เป็นผู้น าแห่งศรัทธาเข้าไปกับคนทุกระดับ และ ๓) 
ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง ๓ สถาบัน คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน น าไปสู่
ประโยชน์ร่วมกันของชุมชน 
 (๔) ด้านการเกื้อกูลประชาชนหรือสรรพสัตว์ พบว่า มีแนวทางการพัฒนาโดยการจัดตั้ง
ศูนย์บ าบัดสภาพจิตใจแก่ผู้ยากไร้และผู้ประสบภัยพิบัติ โดยใช้พ้ืนที่ของวัดเป็นที่ตั้งศูนย์บ าบัดสภาพ
จิตใจแก่ผู้ยากไร้และผู้ประสบภัยพิบัติ โครงการการบริหารเป็นรูปแบบของคณะกรรมการบริหารที่ทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม ซึ่งสอดคล้องกับหลักการของพระพุทธศาสนาที่ต้องการให้พระสงฆ์น าธรรมะมาสู่
ประชาชนโดยการปลูกฝังคุณธรรมที่สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริง และการให้ข้อคิดแก่
ชาวบ้านผ่านกิจกรรมที่ไม่ขัดต่อหลักพระธรรมวินัย สอดคล้องกับที่ คูณ โทขันธ์ และเทพพร มังธานี๙ 
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการศึกษาและเผยแผ่ศาสนธรรมของวัดในพระพุทธศาสนา : กรณีศึกษา
วัดมหาพุทธาราม อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ” พบว่า ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการสา
ธารณสงเคราะห์ พบว่า มีการกระจายอ านาจและการมอบหมายหน้าที่อย่างเป็นระบบ 
 
๗. ข้อเสนอแนะ 
 ๗.๑ ภาคคณะสงฆ์ควรเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการการสา
ธารณสงเคราะห์โดยก าหนดเป็นระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจน 
 ๗.๒ ภาคคณะสงฆ์ควรร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงฆ์และส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติจัดท าหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการ 
 ๗.๓ หน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรสนับสนุนงบประมาณแก่คณะสงฆ์เพ่ือ
ด าเนินการจัดกิจกรรมเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยภายหลังเหตุการณ์ภัยพิบัติหรือภัยธรรมชาติ 
 
 
 
                                                 
 ๘ ภิรมย์ จั่นถาวรและคณะ, “การพัฒนารูปแบบการพัฒนาชนบท บ้าน วัด โรงเรียน : โดย
มหาวิทยาลัยสงฆ์”, รายงานการวิจัย, (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 
๒๕๔๗), หน้า ข. 
 ๙ คูณ โทขันธ์ และเทพพร มังธานี, “รูปแบบการจัดการศึกษาและเผยแผ่ศาสนธรรมของวัดในพระพุทธ- 
ศาสนา : กรณีศึกษา วัดมหาพุทธาราม อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ”, รายงานการวิจัย, (ส านักงานเลขาธิการ
การสภาการศึกษาแห่งชาติ : กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๖), หน้า ก-ข. 
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การบูรณาการภูมิปัญญาพระพุทธศาสนากับการสร้างความสมดุล 
ในระบบนิเวศวิทยาชุมชน 

An Integration of Buddhist Wisdom with the Creation  
of Balance in Community Ecosystem 

โกนิฏฐ์  ศรีทอง  
  

บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้มีความวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการจัดการระบบนิเวศวิทยา
ชุมชนตามแนวพระพุทธศาสนาของพระสงฆ์และชุมชนในสังคมไทย เพ่ือบูรณาการภูมิปัญญา
พระพุทธศาสนากับการเสริมสร้างความสมดุลในระบบนิเวศวิทยาชุมชนและเพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบ
และการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศวิทยาชุมชนตามหลักนิเวศวิทยาวัฒนธรรมเชิงพุทธ ใช้วิธีวิจัยเชิง
คุณภาพโดยการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม สัมภาษณ์เชิงลึกและประชุมกลุ่มย่อยพระสงฆ์ที่ได้รับ
รางวัลลูกโลกสีเขียว ๑๙ รูป ๑๘ จังหวัด ผู้น าชุมชนและประชาชนในพ้ืนที่ที่ศึกษา ผลการศึกษา
พบว่า กระบวนการจัดการระบบนิเวศวิทยาชุมชนของพระสงฆ์ประกอบด้วย ๑)เมื่อเกิดไฟไหม้ป่า มี
การป้องกันไม่ให้ไฟไหม้ป่า ๒) สร้างจิตส านึก ปลูกจิตอาสาการมีส่วนร่วมรักป่าตามหลักพุทธธรรม  
๓) ถางป่าเป็นแนวกันไฟแบบเปียกเพ่ือให้เกิดความชุ่มชื้น ๔) ปลูกต้นไม้โตเร็วคุมแนวกันไฟ ๕) 
ป้องกันการเข้ามาของนายทุน ๖) ป้องกันและเฝ้าระวังการตัดไม้ ๗) ผลที่ได้รับคือการอนุรักษ์ป่าไม้
อย่างยั่งยืน  การบูรณาการภูมิปัญญาพระพุทธศาสนากับการเสริมสร้างความสมดุลในระบบ
นิเวศวิทยาชุมชนคือการสร้างจิตส านักให้ชาวบ้านได้เข้าใจ  เข้าถึงและพัฒนาตามแนวพระราชด าริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยหลักธรรมที่ถูกแฝงอยู่ในหลักธรรมของพุทธศาสนา คือ หลัก
ไตรลักษณ์ อริยสัจ ไตรสิกขา พรหมวิหาร ความกตัญญูและปฏิจจสมุปบาท  ผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงระบบนิเวศวิทยาชุมชนตามหลักนิเวศวิทยาวัฒนธรรมเชิงพุทธ พบว่า สรรพสิ่งเป็นองค์
รวมเชื่อมโยงอิงอาศัยกันและกันตามระบบธรรมชาติ สิ่งมีชีวิตใหม่เกิดขึ้น เกิดชุมชนใหม่ มีการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ แวดล้อมทางกายภาพ จะท าให้เกิดการเปลี่ยนชนิดของสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ ในชุมชน
แห่งนั้นไปด้วย 
ค าส าคัญ : การบูรณาการ, ภูมิปัญญาพระพุทธศาสนา, ความสมดุล, ระบบนิเวศวิทยาชุมชน 
 
 
 
 
 
                                                           

 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ABSTRACT 
The objectives of study are to study the process of community ecosystem 

management in line with Buddhism of Buddhist monks and community in Thai 
society, to integrate Buddhist wisdom with the creation of balance in community 
ecosystem, and to analyze the impacts and changes of community ecosystem  in 
accordance with Buddhist cultural ecological principles. The qualitative research 
was conducted. 19 PTT’s Green Globe Awards receiving Buddhist monks in 18 
provinces and community leaders, village leaders and persons participating in 
creating balances of community ecosystem were key informants. A participatory 
observation, in-depth interview and focus group discussion were conducted for data 
collection. The findings show that the process of community ecosystem 
management of Buddhist monks consisted of: i) once forest fire erupted, to prevent 
it not let it burn the forest; ii) to create awareness and cultivate mind services in 
line with Buddhadhamma and take part in protecting one’s own forest; iii) to 
construct the wet fire preventing fence for humidity; iv) to plant rapid grew trees 
covering fire preventing fences; v) to defend the encroachment of capitalists; vi) to 
prevent and be aware of illegal logging; and vii) outcome is sustainable forest 
conservation. An integration of Buddhist wisdom with the creation of balance in 
community ecosystem indicates that they have inculcate public minds in people to 
understand, reach and develop under the royal guidelines of His Majesty the King. 
Buddhist monks have integrated Buddhist wisdom to create the balance in 
community ecosystem like Three Characteristics, the Noble Truths, Threefold 
Training, Sublime States of Mind, Gratitude, and the Dependent Origination. The 
impacts and changes of community ecosystem in accordance with Buddhist cultural 
ecological principles reveal that as Buddhism views all things in holistic and 
dependent on each other as natural system, when there are impacts and changes 
of community ecosystem, it will bring about or give rise to other things. 
Keywords: integration, Buddhist wisdom, balance, community ecosystem 
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๑. บทน า 
 “ระบบนิเวศ (Ecosystem)” มีความส าคัญกับการด ารงชีวิตของมนุษย์ เนื่องจากเป็น
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ร่วมกันในบริเวณนั้น และความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม
สิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล้อมของแหล่งที่อยู่ ได้แก่ ดิน แสง น้ า ในระบบนิเวศจะมีการถ่ายทอด
พลังงานระหว่างส่ิงมีชีวิตกลุ่มต่างๆ และมีการหมุนเวียนสารต่างๆ จากสิ่งแวดล้อมสู่สิ่งมีชีวิตและ
จากสิ่งมีชีวิตสู่สิ่งแวดล้อม๑  แนวคิดนิเวศวิทยานั้น มีปรากฏและเกี่ยวข้องกับศาสตร์ต่างๆ เช่น 
วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ พัฒนาสังคม เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการศึกษาในเชิงประจักษ์และ
กระบวนการจัดการ นิเวศวิทยาเป็นการศึกษาระบบธรรมชาติมีการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันและกัน
อย่างไร การปะทะสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลมากและมักจะเป็นปัญหา ในฐานะ
เป็นส่วนหนึ่งของปัญหามนุษย์จะต้องมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาด้วย๒  แนวคิดอย่างนี้สอดคล้องกัน
กับมิติพระพุทธศาสนาที่พบว่าพระพุทธศาสนามีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมชิงนิเวศวิทยามา
ตั้งแต่อดีต คือ ตั้งแต่การถือก าเนิดของพระศาสดาจนถึงปัจจุบัน๓  พระพุทธเจ้าและพระสาวกมี
ความเกี่ยวข้องกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด โดยเห็นได้จากการที่พระพุทธองค์ประสูติ 
ตรัสรู้ แสดงธรรม และปรินิพพานล้วนมีความเกี่ยวข้องกับป่าและสิ่งแวดล้อมที่ดีงาม สถานที่พ านัก
ของพระพุทธเจ้าและพระสาวกคือ ป่า ภูเขา โคนไม้ ถ้ า ซอกเขา ป่าช้า กองฟางและยังมีข้อปฏิบัติ
ส าหรับอยู่ป่าให้เหมาะสมอีกหลายข้อ เช่น ธุดงค์ที่ถือการอยู่ป่าเป็นวัตร ถืออยู่โคนต้นไม้เป็นวัตร 
เป็นต้น สถานที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่กับพระสาวก ก็มีค าว่าป่า เช่น ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมือง
พาราณสี ป่าอันธวัน เมืองสาวัตถี ป่าสิงคาลสาลวัน หมู่บ้านนาทิกะ ป่ามหาวัน กรุงกบิลพัสดุ์  
เชตวัน เมืองสาวัตถี ป่ารักขิตวัน เมืองโกสัมพี  เป็นต้น เมื่อการด าเนินชีวิตมีการเกี่ยวข้องกั บ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างแยกจากกันไม่ได้ พระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้กฎของธรรมชาติอันสูงสุด 
พระองค์ทรงมองเห็นประโยชน์และความส าคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การจัดการ
สิ่งแวดล้อมจึงเป็นกระบวนการด าเนินการอย่างมีระบบในการน าเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้สนอง
ความต้องการของมนุษย์โดยไม่ท าให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพ่ือการมีใช้ในอนาคตต่อไป๔  

                                                           
๑ ประชา อินทร์แก้ว,  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท เธิร์ดเวฟ เอ็ดดูเคช่ัน, ๒๕๔๒), 

หน้า ๑๒. 
๒ Eugene P. Odum, Ecological Vignettes: Ecological Approaches to Dealing with 

Human Predicament. (New York: Harwood Academic Publishers, 1998), p. 36. 
๓ พระศรีคัมภีรญาณ, ส ารวจสภาพแวดล้อมเชิงนิเวศวิทยาในคัมภีร์พระพุทธศาสนา, ใน พุทธธรรม

กับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท ๒๑ เซ็นจูรี่ จ ากัด, ๒๕๕๔), หน้า ๓๖๑. 
๔ ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์, มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๘๙. 
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แนวคิดเก่ียวกับการด ารงชีวิตที่สอดคล้องกับวิถีแห่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางพระพุทธ 
ศาสนานี้ ได้กลายมาเป็นหลักการส าคัญ ในการด าเนินการกิจกรรมของพระสงฆ์ โดยเฉพาะพระสงฆ์
ในสังคมไทยในภูมิภาคต่างๆ ได้มีการประยุกต์ภูมิปัญญาพระพุทธศาสนากับแนวคิดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาด าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างความสมดุลในระบบนิเวศวิทยา
ชุมชน เช่น การบวชป่า การอนุรักษ์ป่าต้นน้ า ป่าชุมชน การก าหนดเขตอภัยทาน เขตพุทธอุทยาน 
เป็นต้น เพ่ือร่วมแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นสังคมไทย ปัจจุบันมีการด าเนินการกิจกรรมการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติของพระสงฆ์ในพ้ืนที่ต่างๆ ทั่วประเทศ มีการจัดท าโครงการพุทธอุทยาน
ของพระสงฆ์สายวัดป่าจนเกิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างมากมาย  และมีการด าเนินการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้จึงมีการด าเนินการวิจัยเรื่อง  “การบูรณาการภูมิปัญญา
พระพุทธศาสนากับการสร้างความสมดุลในระบบนิเวศวิทยาชุมชน” โดยตระหนักว่า พระสงฆ์
สามารถบูรณาการหลักธรรมมาเสริมสร้างความสมดุลในระบบนิเวศแบบบูรณาการ เพ่ือการวางแผน
พัฒนาสร้างความสมดุล โดยอาศัยภูมิปัญญาพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบนิเวศ 
ให้ไปในทิศทางที่เหมาะสม เพราะเป็นการบูรณาการอย่างมีความรับผิดชอบ ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน้อยที่สุดที่ส าคัญคือ ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการกับการบูรณา
การทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรมและจิตใจ  เพ่ือใช้ในการวางแผนพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืนอีกด้วย 
 

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
 ๒.๑ เพ่ือศึกษากระบวนการจัดการระบบนิเวศวิทยาชุมชน ตามแนวพระพุทธศาสนา
ของพระสงฆ์และชุมชนในสังคมไทย 
 ๒.๒ เพ่ือบูรณาการภูมิปัญญาพระพุทธศาสนากับการเสริมสร้างความสมดุลในระบบ
นิเวศวิทยาชุมชน 
 ๒.๓ เพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศวิทยาชุมชน ตามหลัก
นิเวศวิทยาวัฒนธรรมเชิงพุทธ 
 

๓. ขอบเขตการวิจัย 
ในการวิจัยเรื่องนี้ ได้ก าหนดขอบเขตการวิจัยไว้ดังนี้  
๓.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา มุ่งศึกษากระบวนการจัดการระบบนิเวศวิทยาชุมชน ตามแนว

พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์และชุมชนในสังคมไทย โดยการบูรณาการภูมิปัญญาพระพุทธศาสนา 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น กับการเสริมสร้างความสมดุลในระบบนิเวศวิทยาชุมชน ของพระสงฆ์ในสังคมไทย 
และการวิเคราะห์ผลกระทบและการเปล่ียนแปลงระบบนิเวศวิทยาชุมชน ตามหลักนิเวศวิทยา
วัฒนธรรมเชิงพุทธ 

๓.๒  ขอบเขตด้านประชากร  มี ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มที่ ๑ พระสงฆ์ที่ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว 
ระหว่างปี ๒๕๔๖ - ๒๕๕๕ จ านวนทั้งหมด ๑๙ รูป ๑๘ จังหวัด ครอบคลุมทุกภาคของประเทศไทย   
กลุ่มที่ ๒ ผู้น าชุมชนและประชาชนในพ้ืนที่ของพระสงฆ์ ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ประกอบด้วย 
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ผู้น าชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้น าองค์กรปกครองท้องถิ่น ประชาชนพ้ืนที่เจ้าหน้าที่ภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมพ้ืนที่ละ ๑๐-๑๕ ราย รวมทั้งสิ้น ๒๗๐ คน 
 ๓.๓ ขอบเขตด้านพ้ืนที่ หมายถึง พ้ืนที่ที่พระสงฆ์ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ๑๘ จังหวัด 
ได้แก่ ระยอง พังงา น่าน ศรีสะเกษ  สระแก้ว อุบลราชธานี สระบุรี ฉะเชิงเทรา หนองคาย 
ขอนแก่น  กระบ่ี  กาฬสินธุ์  ยโสธร  นครศรีธรรมราช  สุราษฎร์ธานี เลย เชียงราย  และ
นครราชสีมา 
 

๔. วิธีด าเนินการวิจัย  
เครื่องมือในการวิจัย (Research Instruments) ประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In–

Depth Interview) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม การจัดเวทีเสวนาการประชุมกลุ่มย่อยและการบันทึก
เหตุการณ์ประจ าวัน  ใช้วิธีการตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation) ด าเนินการ 
 

๕. ผลการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การบูรณาการภูมิปัญญาพระพุทธศาสนากับการสร้างความสมดุล
ใน ระบบนิเวศวิทยาชุมชน” ภายใต้กระบวนการระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เกิดผลของการวิจัยดังนี้  

วัตถุประสงค์ข้อที่ ๑ เพ่ือศึกษากระบวนการจัดการระบบนิเวศวิทยาชุมชน ตามแนว
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์และชุมชนในสังคมไทย พบว่า พระสงฆ์ที่ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวทั้ง 
๑๙ รูป ๑๘ จังหวัด ปฏิบัติโดยใช้วิธีการบูรณาการ ความรู้ดั่งเดิมที่เริ่มจากการค้นพบศักยภาพของ
ชุมชนกับความรู้สมัยใหม่ เชื่อมโยงเกี่ยวข้องซึ่งกันระหว่าง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างฉลาดและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดอย่างเป็นรูปธรรม โดยเริ่มต้นจากชุมชนของ
ตนเอง เป็นการเรียนรู้ที่แฝงไปด้วยภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน ที่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เปรียบเสมือนบันได ๗ ขั้น ดังแสดงในแผนภาพที่ ๑ 

แผนภาพที่ ๑ บันได ๗ ขั้น กระบวนการจัดการระบบนิเวศวิทยาชุมชน 
ของพระสงฆ์ท่ีได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. ถางป่าเป็นแนวกันไฟแบบเปียกเพื่อให้เกิดความชุ่มช้ืน 

๔. ช่วยกันปลูกต้นไม้โตเร็วคุมแนวกันไฟ  

๕. ป้องกันการเข้ามาของนายทุน  

๖. ป้องกันและเฝ้าระวังการตดัไม้  

๗. การอนุรักษ์ป่าไม้อย่างยั่งยืน  

๑. เมื่อเกดิไฟไหม้ป่า..เกิดการป้องกันไม่ให้ไฟไหม้ป่า (ตามภมูิปัญญา) 

๒. สร้างจิตส านึกปลูกจิตอาสาตามหลักพุทธธรรม การมีส่วนร่วมรักพื้นที่
ป่าของตน 
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 บันไดขั้นที่ ๑ เริ่มต้นจากเมื่อเกิดไฟไหม้ป่า  พระสงฆ์จะท าหน้าที่เป็นผู้น าชาวบ้าน
ช่วยกันดับไฟป่าและหาวิธีป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่า การที่ชาวบ้านได้ทราบถึงผลเสียหายที่เกิดจากไฟ
ป่า จะท าให้ชาวบ้านเกิดความรู้และเข้าใจและตระหนักถึงพิษภัยของไฟป่า   บันไดขั้นที่ ๒ สร้าง
จิตส านึก ปลูกจิตอาสาตามหลักพุทธธรรม การมีส่วนร่วมรักพ้ืนที่ป่าของตน โดยสอนให้ตระหนักถึง
ความรุนแรงของปัญหาไฟป่า  เพ่ือให้ชาวบ้านเกิดความตื่นตัว และเล็งเห็นความจ าเป็น ที่จะต้อง
ร่วมมือกันป้องกันไฟป่าอย่างจริงจัง   บันไดขั้นที่ ๓ ช่วยกันถางป่าเป็นแนวกันไฟแบบเปียกเพ่ือให้
เกิดความชุ่มชื้น จะช่วยป้องกันมิให้เกิดไฟป่า  และไฟป่าจะส่งผลกระทบของต่อสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนของตนเอง บันไดขั้นที่ ๔ ช่วยกันปลูกต้นไม้โตเร็วคุมแนวกันไฟ ใช้ความชุ่มชื้นเป็นหลักส าคัญ
ที่จะช่วยให้ป่าเขียวสดอยู่ตลอดเวลา ท าไฟป่าจึงเกิดได้ยาก  บันไดขั้นที่ ๕ ใช้ชาวบ้านช่วยกันเป็นหู
เป็นตาป้องกันการเข้ามาของนายทุนเข้ามาตัดไม้ท าลายป่า บันไดขั้นที่ ๖ ให้ชาวบ้านตระหนักและ
ช่วยกันป้องกันการเข้ามาของนายทุน เมื่อเห็นสิ่งไม่ชอบมาพากล ชาวบ้านจะรีบมาบอกกับพระสงฆ์ 
บันไดขั้นที่ ๗ เมื่อด าเนินจากมาถึงบันไดขั้นที่ ๖ พระสงฆ์ทั้ง ๑๘ รูป เห็นผลลัพธ์จากกระบวน
จัดการระบบนิเวศวิทยาชุมชนเป็นเชิงประจักษ์ เรียกได้ว่าเป็นการอนุรักษ์ป่าไม้อย่างยั่งยืน ที่เกิดขึ้น
จากความร่วมมือของคนในชุมชน เป็นการสร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศ เมื่อป่าเติบโตและ
แข็งแรง ชาวบ้านก็จะเข้าไปใช้ประโยชน์จากป่า เช่น ไปเก็บหน่อไม้ เห็ด อาหาร หอยหอม ผักหวาน 
ฟืน และอ่ืนๆ  ก็สร้างระบบเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตให้กับชาวบ้าน ซึ่งเป็นหลักการส าคัญ ของ
การใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน 

วัตถุประสงค์ข้อที่ ๒. เพ่ือบูรณาการภูมิปัญญาพระพุทธศาสนากับการเสริมสร้างความ
สมดุ ล ในระบบนิ เ วศวิ ทยาชุ มชน  พบว่ า  ภู มิ ปัญญาพระ พุทธศาสนาในการอนุ รั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถูกแฝงอยู่ในหลักธรรมค าสอนของพุทธศาสนา โดยมีพระสงฆ์
เป็นผู้ถ่ายทอดผ่านหลักธรรมและพิธีกรรมต่างๆ ที่มีผลต่อจิตใจเป็นการสร้างจิตส านึกในรักป่า 
หลักธรรมของศาสนาดังกล่าว เป็นปัจจัยส าคัญที่พระสงฆ์ที่ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวทั้ง  ๑๙ รูป 
๑๘ จังหวัด ได้น าไปใช้กับชุมชนท าให้ประชาชนมีจิตส านึก ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  มี
ความละอายและเกรงกลัวต่อบาป มีความเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม เป็นการสร้างจิตส านึกให้
ชาวบ้านได้เข้าใจ โดยหลักธรรมที่พระสงฆ์ทั้ง ๑๙ รูป น ามาประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างระบบ
นิเวศวิทยาชุมชน ดังแสดงในแผนภาพที่ ๒ 

แผนภาพที่ ๒ ภูมิปัญญาพระพุทธศาสนากับการสร้างความสมดุลในระบบนิเวศวิทยาชุมชน  
  
 
 
 
 
 
 

ภูมิปัญญาพุทธศาสนาที่พระสงฆ์ 
น ามาประยุกต์ใช้ 

ไตรลักษณ์ อริยสัจ ๔ ไตรสิกขา ๓ พรหมวิหาร ๔ กตัญญู 
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 หลักไตรลักษณ์  หลักไตรลักษณ์ หมายถึง ค าสอนของพระพุทธเจ้าอันว่าด้วยลักษณะ ๓ 
อย่าง ซึ่งถือเป็น “กฎ” ที่พระสงฆ์ทั้ง ๑๙ รูป น าไปประยุกต์ใช้สามารถใช้จัดการปัญหาของมนุษย์
และสิ่งแวดล้อม จะต้องเข้าใจความเป็นจริงตามหลักไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ถือว่า
เป็นตัวสภาวธรรมของธรรมชาติ ที่จะท าให้มนุษย์มีทัศนคติท่าที ทิฐิ ที่ถูกต้องในการพัฒนาตัวเอง 
และเข้าไปเกี่ยวข้องจัดการกับปัญหาระบบนิเวศวิทยาได้อย่างถูกต้อง 
 อริยสัจ ๔  ว่าด้วยความจริงอันประเสริฐ ๔ ประการซึ่งเป็นค าสอนรากฐานที่พระสงฆ์ทั้ง 
๑๙ รูปได้น ามาประยุกต์ใช้ประกอบด้วย ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ๑. ทุกข์ คือ ภาวะบีบคั้นที่
ชาวบ้านได้รับจากการเห็นป่าถูกท าลาย หรือการลักลอบตัดไม้ของกลุ่มนายทุน  ที่ก าลังทวีความ
รุนแรงยิ่งขึ้น ๒. สมุทัย คือ สาเหตุของทุกข์ คือความอยาก ความโลภของมนุษย์ไม่มีที่สิ้นสุดของ
มนุษย์ ที่ผ่านมามนุษย์น าเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ามาใช้กับการตัดไม้ท าลายป่า เพ่ือสนอง
ความต้องการ ของพวกนายทุน ๓. นิโรธ การสิ้นสุดของปัญหา ก็คือการดับสาเหตุที่ท าให้เกิดทุกข์ 
กล่าวคือ ดับตัณหาทั้ง ๓ ได้อย่างสิ้นเชิง ๔. มรรค แนวปฏิบัติที่น าไปสู่หรือน าไปถึงความดับทุกข์ มี
องค์ประกอบอยู่แปดประการ  คือทางดับทุกข์ถ้าจะแก้ปัญหานี้อย่างยั่งยืน เมื่อมนุษย์เป็นผู้ก่อ ก็
ต้องแก้ที่มนุษย์ นั่นคือลดกิเลส หลักอริยสัจ ๔ เป็นหลักการปฏิบัติที่เป็นระบบ มีขั้นตอนชัดเจน อัน
ก่อให้เกิดทัศนคติที่ถูกต้อง ความส านึกรับผิดชอบต่อชุมชนและความร่วมมือของชาวบ้าน  สามารถ
แก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน  
 หลักไตรสิกขา  เป็นหลักการพัฒนาชีวิต เพื่อให้ประสบความส าเร็จเป็นคนสมบูรณ์แบบ
ตามแนวพุทธไตรสิกขา จึงจัดอยู่ในมรรค (ธรรมที่ควรเจริญ) คือ ควรท าให้เกิดมีขึ้น เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือพัฒนาชีวิต เป็นหลักที่ครอบคลุมการปฏิบัติทั้งหมด  ในการกระบวนการจัดการระบบ
นิเวศวิทยาชุมชนของพระสงฆ์ทั้ง ๑๙ รูป  ยึดหลักไตรสิกขาเป็นหลักธรรมภาคปฏิบัติ เมื่อหลัก
ปฏิบัติธรรมทั้งหมดอยู่ในหลักสิกขา ก็กล่าวได้ว่าพระพุทธศาสนานั้นเป็นหลักธรรมแห่งการศึกษา 
เรื่องของการศึกษาการจัดการระบบนิเวศวิทยาชุมชน เป็นเรื่องของพระพุทธศาสนาทั้งสิ้น การ
พัฒนาตนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  ก็คือความหมายที่แท้ของการศึกษานั้นเป็นทั้งตัวการพัฒนาและ
เป็นเครื่องมือส าหรับพัฒนา คือเป็นการพัฒนาคนขึ้นไป โดยพัฒนาตัวคนทั้งคนหรือชีวิตทั้งชีวิต 
ตัวการพัฒนานั้นคือการศึกษา เมื่อผู้เรียนมีการศึกษาอย่างนี้ แล้วก็จะเอาคุณสมบัติที่ตัวมีซึ่งเกิดจาก
การศึกษานี้ ไปเป็นเครื่องมือในการด าเนินชีวิตและสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ การศึกษาก็เลยกลายเป็น
เครื่องมือการพัฒนา  แนวคิดการพัฒนามนุษย์ตามหลักของไตรสิกขานี้เป็นการพัฒนาแบบองค์รวม 

หลักพรหมวิหาร ๔ เป็นหลักค าสั่งสอนทางพระพุทธศาสนา ที่มีจุดมุ่งหมายในการสอนให้
บุคคลมีความรักความเมตตาต่อผู้อ่ืน มีความสงสารเห็นใจและพร้อมที่จะช่วยเหลือบุคคลอ่ืนรู้สึก
พลอยยินดีเมื่อบุคคลอื่นได้ดี และรู้สึกปล่อยวางหรือวางเฉย เมื่อพบกับสถานการณ์ที่สุดวิสัย ซึ่งแยก
ออกเป็น ๔ ด้าน คือ ๑. เมตตา หมายถึง การแสดงออกถึง ความรัก ความปรารถนาดี ไมตรีจิต เป็น
ความคิดช่วยเหลือให้ทุกคนประสบแต่ประโยชน์และมีความสุขโดยทั่วกัน ๒. กรุณา หมายถึง การ
คิดจะช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากความเดือดร้อนทั้งทางกายและใจ ในภาวะที่ได้รับความเดือดร้อนเป็น
ทุกข์ และต้องการความช่วยเหลือโดยเป็นการช่วยเหลือที่ถูกต้อง ไม่เบียดเบียนใครรวมทั้งตนเอง ๓. 
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มุทิตา หมายถึง การแสดงออกถึงความชื่นบานเป็นความพลอยยินดี เมื่อเห็นผู้อ่ืนได้ดีอันเป็น
ความคิดรู้สึกเมื่อผู้ใต้บังคับ บัญชามีความก้าวหน้า มีความสุข อันเป็นความดีแท้ ๔. อุเบกขา 
หมายถึง การแสดงออกถึง การวางใจเป็นกลาง โดยพิจารณาข้อเท็จจริง เมื่อตัดสินใจในเรื่องใดๆ 
แล้ว ควรพิจารณาใคร่ครวญด้วยปัญญา มีเหตุผล ถูกต้องและเที่ยงธรรม อันเป็นการรักษาความ
ถูกต้อง  

หลักความกตัญญู ให้กตัญญูคือ รู้คุณค่าของธรรมชาติและมีกตเวทีคือ ตอบแทนคุณของ
ธรรมชาติ ผู้ใดได้ประโยชน์จากธรรมชาติแล้ว ยังคิดท าลายธรรมชาติผู้นั้นเป็นคนทรยศต่อมิตร  อีก
ทั้งชาวบ้านในชุมชนสามารถแสวงหารายได้จากป่าเพ่ือยังชีพ เช่น หาหน่อไม้ หอยหอม ผลไม้ เห็ด 
ตลอดจนฟืน ถ่านเพ่ือหุงต้ม สมุนไพรต่างๆ ในป่ามาท าการรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ซึ่งชาวบ้านต้อง
อาศัยป่าเป็นแหล่งปัจจัย ๔ ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตล้วนมาจากป่าท้ังสิ้น  เมื่อชาวบ้าน
เข้าใจและตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการท าลายธรรมชาติให้เสียสมดุล  จะส่งผลกระทบต่อคนใน
ชุมชน ชาวบ้านจึงร่วมมือกันรักษาป่า ก็เพราะป่าเป็นองค์ประกอบส าคัญในการรักษาดุลยภาพของ
สิ่งแวดล้อมท่ีดี  คนในชุมชนก็จะอยู่ได้อย่างมีความสุข 

วัตถุประสงค์ข้อที่  ๓. เพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศวิทยาชุมชน 
ตามหลักนิเวศวิทยาวัฒนธรรมเชิงพุทธ พบว่า  การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของวัดทั้ง ๑๙ วัด  คือ 
เกิดสิ่งมีชีวิตใหม่เกิดขึ้น เกิดชุมชนใหม่ มีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ซึ่งจะท าให้
เกิดการเปลี่ยนชนิดของสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ ในชุมชน โดยที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ต้องใช้เวลาในการ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพอสมควร การเปล่ียนแปลงเหล่านี้เกิดมาจากสาเหตุส าคัญพอสรุปได้  ๔ 
ประการ คือ ๑) ไฟป่า เป็นตัวการท าลายทรัพยากรธรรมชาติในระบบนิเวศอย่างมหาศาล 
โดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ สิ่งมีชีวิตรวมทั้งจุลินทรีย์ต่างๆ สิ่งไม่มีชีวิต คือ อินทรียวัตถุและปุ๋ยเมื่อ
ทรัพยากรเหล่านี้ถูกท าลายไป เป็นเหตุให้ป่าไม้หยุดชะงักการเจริญเติบโต ดินเสียคุณสมบัติการอุ้ม
น้ า รวมถึง มลพิษทางอากาศจนอาจส่งผลให้ประชาชนเกิดโรคต่างๆ เช่น โรคตาแดง โรคภูมิแพ้ โรค
ผิวหนัง หรือโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ๒) น้ าท่วม เกิดจากสาเหตุหลายประการ เช่น ฝนตกหนัก 
น้ าหนุน และหากน้ าเชี่ยวกรากก็อาจท าให้แผ่นดินถล่ม หากพ้ืนที่ที่ถูกน้ าท่วมเป็นเวลานาน จะมี
สภาพที่ไม่เหมาะสมส าหรับการเจริญเติบโตของพืช ท าให้พื้นท่ีนั้นเสียสมดุลธรรมชาติ โดยบางที่อาจ
ไม่สามารถเพราะปลูกได้ ซึ่งดินที่เสียสภาพนี้อยู่ในสภาวะที่เรียกว่า “มลพิษดิน” ๓) ปัจจัยจากการ
กระท าของมนุษย์ ได้แก่ การตัดไม้ท าลายป่า การท าไร่เลื่อนลอย ภาวะมลพิษที่เกิดจากโรงงาน
อุตสาหกรรม การสร้างเขื่อนหรือฝายกั้นน้ า ดุลธรรมชาติถูกท าลาย ซึ่งมีผลท าให้เกิดสภาพแวดล้อม
แปรเปลี่ยนไป จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตขึ้นใหม่อีก  ๔) ปฏิกิริยาของสิ่งมีชีวิต
ที่มีต่อแหล่งที่อยู่อาศัย เป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแทนที่เพราะกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ท าให้
สิ่งแวดล้อมบริเวณนั้น เช่น อุณหภูมิ ความเข้มข้นของแสง ความชื้น ความเป็นกรด ด่างของพ้ืนดิน
หรือแหล่งน้ าและอ่ืนๆ เปลี่ยนไปทีละเล็กละน้อย 
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๖. สรุป 
พระสงฆ์ที่ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวทุกรูปได้สร้างความตระหนักให้แก่ชุมชน เรื่องของ

ทรัพยากรธรรมชาติ โดยจากการศึกษาสถานภาพการสร้างความสมดุลในระบบนิเวศชุมชน ท าให้
เห็นถึงความสัมพันธ์ของทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และคน ที่ต้องพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน หากเกิด
ปัญหาจะผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของชุมชนในอนาคต ดังนั้นชุมชนต้องเข้ามามีบทบาทในการ
จัดการ ดูแลและรักษาให้ธรรมชาติป่าไม้และสัตว์ป่า ที่มาใช้ประโยชน์จากป่าให้ด ารงอยู่ต่อไป ท่าน
เหล่านี้ได้ใช้หลักธรรมะและกุศโลบายท าให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมในการ
จัดการระบบนิเวศวิทยาป่าชุมชน  ๕ สร้าง คือ  ๑) สร้างจิตส านึก เพ่ือให้ชาวบ้านทุกคนเห็นคุณค่า
ของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในชุมชนของตน ๒) สร้างพลังร่วม ด้วยการค้นหาผู้มีจิตอาสาด้วย
การสร้างจิตส านึกและเห็นคุณค่าของป่าไม้ในชุมชนของตน อีกทั้งยังสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจาก
การมีป่า ๓) สร้างการมีส่วนร่วม ด้วยการช่วยกันคิดร่วมแก้ไขจากปัญหาไฟไหม้ป่าและผล กระทบที่
เกิดขึ้นในอดีต  ๔) สร้างบทบาทและหน้าที่ เพ่ือให้ทุกคนรู้ว่ามีหน้าที่ท าอะไรในโครงการต่างๆ   
๕) สร้างแผนการด าเนินงาน เพ่ือรองรับโครงการในอนาคตที่ทุกคนจะต้องร่วมกันท า ซึ่งหลัก ๕ 
สร้าง นี้จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยสองปัจจัยใหญ่ๆ คือ ปัจจัยภายใน ประกอบด้วย   ๕.๑ ความสามัคคี
ของชาวบ้าน  ๕.๒ ผู้น ามีวิสัยทัศน์และเสียสละ ๕.๓ แนวคิดเชิงอนุรักษ์ในการประกอบอาชีพ
ทางการเกษตรของชาวบ้าน  ๕.๔ แรงขับจากผลของการท าลายป่าในอดีตทั้งปัจจัยภายในและ
ปัจจัยภายนอกประกอบ ด้วย ๑) กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของภาครัฐ ๒) การสนับสนุนจาก
องค์กรภายนอก ๓) การให้การยอมรับจากภายนอกรางวัลที่ได้รับระดับประเทศ  และ 
๔) ประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายนอก   ผลประโยชน์ที่ตามมาคือ ก่อให้เกิดวัฒนธรรม
ชุมชนใหม่ที่เอ้ือต่อการพัฒนาการมีส่วนร่วมในกิจกรรม การพัฒนาการจัดการป่าชุมชนและกิจกรรม
เพ่ือการพัฒนาชุมชนอ่ืนๆ หลายด้านตามมา เช่น การท างานเป็นทีมและได้ความสมดุลจากระบบ
นิเวศอย่างยั้งยืน  
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การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของคณะกรรมการ 
บริหารพรรคการเมืองไทย 

Leadership Development according to Buddhadhamma of Thai 
Political Party Executive Committee  

 
โอฬาร์  ปัญญปิติพัฒน 

สมาน งามสนิท 
ธัชชนันท์ อิศรเดช 

 
บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑.เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ภาวะผู้น าของ คณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองไทย  ๒. เพ่ือศึกษาการบูรณาการทฤษฏีและพุทธธรรมที่เหมาะสมเพ่ือการ
พัฒนาภาวะผู้น าของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองไทยและ ๓. เพ่ือน าเสนอแนวทางการ
พัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองไทย ระเบียบวิธีวิจัย
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเก็บข้อมูลสองขั้นตอน คือจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญเลือกแบบเจาะจงจาก
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน ๓๑ รูป/ คน เครื่องมือส าหรับเก็บข้อมูลได้แก่แบบสัมภาษณ์เชิงลึกที่มีโครงสร้าง 
เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว และเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนร่วมในการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
๑๕ รูป / คน เลือกแบบเจาะจงจากผู้เชี่ยวชาญ  วิเคราะห์ข้อมูลจากทั้งสองขั้นตอนโดยการ
พรรณนาความ 

ผลการวิจัยพบว่า 
๑. ภาวะผู้น าของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองไทย พบว่า มีสภาพปัญหาการ

พัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของคณะการบริหารพรรคการเมืองไทย โดยมีปัญหา ๔ ด้าน
ใหญ่ๆ ได้แก่ ๑) ด้านคุณลักษณะ ประกอบด้วย ขาดการพัฒนาตนเองในการเป็นผู้แทนที่ดี ขาดการ
ปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม  ขาดความรอบรู้ในทุกด้าน ขาดความตื่นตัว ทันโลก  
ทันเหตุการณ์ ขาดความสามารถในการประสานความสัมพันธ์ ขาดความโปร่งใสที่ตรวจสอบได้  ๒) 
ด้านพฤติกรรม ประกอบด้วย ขาดการมีสัจจะ ขาดความน่าเชื่อถือ มีการคอรัปชั่น รับสินบน ขาด
ความสุจริต  ขาดคุณธรรมจริยธรรม ขาดการเป็นแบบอย่างที่ดี ๓) ด้านสถานการณ์ ประกอบด้วย 
ขาดการท าประชาวิจารณ์ ขาดการมีส่วนร่วมในการบริหาร หรือแก้ไขปัญหาต่างๆขาดการพัฒนา
                                           

นิสิตปริญญาเอก, วิทยานิพนธ์หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

รองศาสตราจารย์ ดร., ท่ีปรึกษาหลัก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร., ท่ีปรกึษาร่วม 
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การณ์ ขาดความรู้บริหารตามกฎและประชาธิปไตย ขาดความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวในการใช้สติปัญญา
ในการแก้ไขให้ความถูกต้องและ ๔) ด้านการปฏิรูป ประกอบด้วย ขาดความเสมอภาค ในทาง
ความคิดของประชาชน ขาดความจริงใจในการปฏิรูป ขาดเป้าหมายที่แท้จริงนั้น สืบเนื่องจาก
ผลประโยชน์ ทั้งสิ้น มีการแบ่งเป็นกลุ่มๆ ใช้อ านาจตามเบ็ดเสร็จ ขาดการควบคุมสถานการณ์  

๒. การบูรณาการทฤษฏีและพุทธธรรมที่เหมาะสมเพ่ือการพัฒนาภาวะผู้น าของคณะ
กรรมการบริหารพรรคการเมืองไทย พบว่า  ประกอบด้วย ทฤษฎีภาวะผู้น ามาบูรณาการร่วมกับ
หลักพุทธธรรมประยุกต์ใช้ หลักสังคหวัตถุ ๔ หลักพรหมวิหาร ๔ และหลักพุทธธรรมเพ่ือการบ่งชี้
คุณลักษณะที่พึงประสงค์  หลักสัปปุริสธรรม ๗ หลักสังฆโสภณสูตร ซึ่งสามารถพัฒนาเป็น
คุณลักษณะที่พึงประสงค์  มีความส าคัญดังนี้ ๑) เป็นตัวแทนที่ดี  ได้แก่มีวิสัยทัศน์  กระจายงานให้
ทีมงานอย่างเหมาะสม สร้างทีมงานได้  สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ร่วมงานเป็นผู้พัฒนาผู้อ่ืนเสมอ  ๒) 
เป็นนักพูดที่ดี  ได้แก่ เชื่อมั่นในตัวเอง  แต่งกายดี  ท่าทาง ผึ่งผาย  เดินอย่างมั่นใจ ทักทายให้เข้าท่า 
ใช้เวลาให้คุ้มค่า  หน้าตาแจ่มใส รู้จักใช้ไมค์  ภาษาไทยต้องชัดเจน  ใช้น้ าเสียงที่เหมาะสมพูดสรุปให้
จับใจ  ๓) เป็นนักเจรจาต่อรองที่ดี  ได้แก่ มีความสามารถในเชิงระบบ มีบุคลิกน่าเชื่อถือ  มีความ
เชื่อมั่นในตนเอง  มีบุคลิกประนีประนอม  มีจริยธรรม และ ๔) เป็นนักปฏิบัติที่ดี  ได้แก่ เข้าสังคมได้
ในทุกเวลามีความอ่อนน้อมถ่อมตน ตื่นตัวอยู่เสมอ  มีคุณธรรม 

๓.  แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของคณะกรรมการบริหารพรรคการ
เมืองไทยประกอบด้วย ๓ แนวทางได้แก่ ๑) การฝึกอบรม พบว่า ควรมีการพัฒนาฝึกอบรมผู้น า
คุณธรรมพัฒนาตนเอง ผู้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์การบริหารเชิงกลยุทธ์และการพัฒนาภาวะผู้น า 
ผู้น าการเปลี่ยนแปลง การสื่อสารและการจูงใจ  ๒) การปฏิบัติธรรม พบว่า ควรพัฒนาคณะ
กรรมการบริหารพรรคการเมืองไทยตามหลักพุทธธรรม ส าหรับผู้บริหารพรรค  ควรท า MOU กับ 
มจร. พร้อมทั้งการปฏิบัติธรรมเป็นแบบ การรักษาศีล ๕ เข้าร่วมในการรักษาศีลกับประชาชนในวัน
พระใหญ่ สร้างทีมที่ปรึกษาที่ดีตามหลักพุทธธรรม  การฟังธรรม  ๓) การดูตัวอย่างผู้อ่ืนด้านดี 
พบว่า ควรดูตัวอย่าง  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ
พล อดุลยเดช และลีกวนยูตามหลักทฤษฎีภาวะผู้น า ด้านคุณลักษณะ เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ รอบรู้ ครอง
ตน ครองคน ด้านพฤติกรรม  เป็นผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตน เชื่อมั่นศักยภาพของชาวสยาม ท าตัว
เป็นแบบอย่างการเสียสละ ด้านสถานการณ์ เป็นผู้แก้ไขในวิกฤติในประเทศและเป็นนักเจรจาต่อรอง 
เจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ ด้านการปฏิรูป เป็นผู้ปฏิรูประบบราชการและ พัฒนา
สาธารณประโยชน์  สร้างการศึกษา อยู่ให้เห็นและสร้างคนรุ่นต่อมา 
 

ค าส าคัญ: การพัฒนาภาวะผู้น า, หลักพุทธธรรม 
 

ABSTRACT 
Objectives of this research were 1. To analytically study the problems of the 

leadership development according to Buddhadhamma of Thai political party 
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executive committee, 2. To  study the integration of concept of leadership 
development according to Buddhadhamma of Thai political party executive 
committee and 3. To propose the means of leadership development according 
Buddhadhamma of Thai political party executive committee. Methodology was the 
qualitative research method collecting data by two steps; step one data were 
collected from 31 key informants, purposefully selected from experts with 
structured in-depth-interview script by face-to-face in-depth-interviewing. Second 
step, data were collected from 15 participants in focus group discussion,  
purposefully selected from experts. Data were analyzed by descriptive 
interpretation. 

Findings were as follows : 
1. Problems of leadership development according to Buddhadhamma of 

Thai political party executive committee were of  4 main areas; 1) characteristics; 
lacking of self development for being good representative, for societal benefits, 
lacking of general knowledge, alertness, keeping up with the world, the events, 
human relations and lacking of transparency that could be checked. 2) behavior; 
lacking of sincerity, trustworthiness, but having tendency to corrupt and to take 
bribery, lacking of honesty, virtual ethics and a good model, 3) situations; lacking of 
public hearing, participative management or problems solving, lacking of democratic 
development knowledge and lacking of courage to use wisdom to solve problems 
and to promote the right and 4) reform; lacking of peoples’ equality in expression, 
lacking of sincerity and target  in administrative reform owing to the personal 
interest. There were group segregations, power abuse and lacking of situational 
control. 

2. Integration of appropriate theories with Buddhadhamma to develop the 
leadership of Thai political party executive committee was the integration of 
leadership theory with Buddhadhamma; Sanghahavattu 4, principles of service, 
Brahmaviharadhamma 4,  sublime state of mind and Sappurisadhamma 7, quality of 
good man, which could develop the ideal characteristics of the executive 
committee in 3 areas: 1) good representative: having visions, equal work distribution 
amongst the teamwork, teamwork encouragement and always in the state of 
development, 2) good speaker: self confidence, well dressed up, smart looking, 
walking with confidence, appropriate greeting, appropriate time spending, bright 
looking, knowing how to use microphone, clear Thai language usage with 
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appropriate  tone and impressive conclusion, 3) good bargaining person: systematic 
capacity with respectable and compromising  personality, self confidence and good 
ethics and 4) good practitioner: social- able at all occasions, being humble and 
polite with alertness and virtues.  

3. The means to develop leadership of Thai political party executive 
committee were of 3 means: 1) training; there should be training in ethics and self 
development, strategic human resource training, leadership training for change and 
persuasive communication. 2) Dhamma practice: there should be training the Thai 
political party executive committee according to Buddhadhamma by making 
Memorandum of understanding, MOU with Mahachulalongkornrajavidhayalaya 
University, MCU, to set a model Dhamma practice, five precepts observation with 
people on the Buddhist Sabbath days, setting up a good Buddhist advisory board 
and Dhamma listening and 3) good examples from other models: there should be 
models to follow the King Rama IV’s and King BhumipolAdulyadej’s good examples 
as well as that of Lee Kuan Yew according to leadership theory in the areas of 
visions, knowledge, self, man and work management. The behavior:  by being 
polite, confidence in Siam people, setting examples in sacrifice. The situation: by 
solving internal crisis, enhancing international good relations, being good bargainers. 
In the areas of the country reform. The reform: reformed the bureaucratic systems, 
developed the public welfares, educational system, living to be seen and create 
next generation. 
Keywords: Leadership Development, Buddhadhamma 
 
๑. บทน า  
  การด าเนินการเกี่ยวกับพรรคการเมืองของไทยในปัจจุบันเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๕๐ ในการจัดตั้งพรรคการเมืองการประชุมการ
ก าหนดนโยบายพรรคการเมือง ข้อบังคับพรรคการเมือง และคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ซึ่งคณะกรรมการที่กล่าวมานั้นจะต้องได้รับการเลือกจากสมาชิกพรรคที่เป็นไปตามกฎหมายก าหนด  
รวมไปถึงการยื่นบัญชีทรัพย์สินของสมาชิกพรรคและการสิ้นสภาพ การเลิก และการยุบพรรค
การเมืองเป็นอีกประเด็นที่มีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่าหน้าที่อ่ืนที่กล่าวมา ดังรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๗ ได้บัญญัติไว้ว่า “ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ใดกระท า
การก่อ หรือสนับสนุนให้ผู้อ่ืนกระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา หรือระเบียบหรือประกาศ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งมีผลท าให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ให้เพิก
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ถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลดังกล่าวตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาถ้าการกระท าของบุคคลตามวรรคหนึ่ง 
ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าหัวหน้าพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารของพรรคการเมืองผู้ ใด  
มีส่วนรู้เห็น หรือปล่อยปละละเลยหรือทราบถึงการกระท านั้นแล้ว มิได้ยับยั้งหรือแก้ไขเพ่ือให้การ
เลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ให้ถือว่าพรรคการเมืองนั้นกระท าการเพ่ือให้ได้มาซึ่งอ านาจ
ในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรั ฐธรรมนูญนี้ตามมาตรา 
๖๘ และในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งให้ยุบพรรคการเมืองนั้น ให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ
หัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองดังกล่าวมีก าหนดเวลาห้าปี  นับแต่วันที่มี
ค าสั่งให้ยุบพรรคการเมือง”  ซึ่งมีเจตนารมณ์เพ่ือก าหนดการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้สมัครรับ
เลือกตั้งที่กระท าการหรือสนับสนุนให้ผู้อ่ืนกระท าการทุจริต บทลงโทษดังกล่าวครอบคลุมถึงหัวหน้า
พรรคและกรรมการบริหารพรรค โดยที่ผ่านมาพรรคการเมืองหลากหลายพรรคการเมืองมีบทบาท
เข้ามาบริหารพัฒนาประเทศแต่ผู้บริหารพรรคที่ไม่สามารถน าพาพรรคไปสู่ วัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ต้องการได้ จะเห็นได้จากการที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีการเปลี่ยนพรรคและย้าย
พรรคกันเสมอๆ โดยมีผู้ให้ข้อสังเกตว่าการเปลี่ยนพรรค  ย้ายพรรคนั้นไม่ใช่เพราะอุดมการณ์ของ
พรรคเป็นสาเหตุ แต่มักเป็นสาเหตุจากผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลัก การจัดตั้งพรรคการเมืองที่ผ่าน
มาส่วนใหญ่แล้วผู้น าพรรคมักจะมีบทบาทเป็นศูนย์กลางของพรรคหาใช่เกิดจากการรวมตัวกันของ
กลุ่มที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการต่อสู้ดิ้นรนเพ่ือผลประโยชน์ของประชาชนและความต้องการของ
ประชาชนไม่ มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายตามเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลา เพ่ือมุ่งหวังให้ได้มาซึ่งอ านาจรัฐ
เท่านั้น ประการส าคัญท่ีเป็นสาเหตุที่ท าให้พรรคการเมืองอ่อนแอ คือ การที่พรรคการเมืองท าหน้าที่
เพียงการรวมตัวกันส่งคนเข้ารับการเลือกตั้งเพียงอย่างเดียว มิได้ตั้งอยู่บนรากฐานของอุดมการณ์
ร่วมกันอย่างชัดเจน อีกทั้งการที่ไม่สามารถ คัดสรรคนดีเข้ามาสู่ต าแหน่งอ านาจได้ ความชอบธรรม
ทางการเมืองก็จะถูกกระทบ ระบบการเมืองเช่นนี้เป็นระบบที่ไม่มีทางพัฒนาก้าวหน้าไปได้และผล
สุดท้ายจะน าไปสู่ความเสียหายต่อความศรัทธาของประชาชนที่มีต่อระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยได้  
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรม
ของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองไทยโดยการน าหลักพุทธธรรมมาพัฒนาภาวะผู้น าของคณะ
กรรมการบริหารพรรคการเมืองในด้านหลักธรรมของการปกครองตนและปกครองคน และ
หลักธรรมผู้บริหารเพื่อการบริหารจัดการกิจการงานทุกอย่างให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
ตามแนวทางประชาธิปไตย เพ่ือประโยชน์สุขแห่งหมู่คณะ องค์กร สังคมอย่างมั่นคง และยั่งยืนต่อไป   
 

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๒.๑ เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ภาวะผู้น าของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองไทย 
 ๒.๒ เพ่ือศึกษาการบูรณาการทฤษฎีและพุทธธรรมที่เหมาะสมเพ่ือการพัฒนาภาวะผู้น า
ของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองไทย 
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 ๒.๓ เพ่ือน าเสนอแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของ คณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองไทย 
 
๓. ขอบเขตของการวิจัย 
 ๓.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา การบูรณาการทฤษฎีและพุทธธรรมที่เหมาะสมเพ่ือการพัฒนา
ภาวะผู้น าของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองไทย และน าเสนอแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น า
ของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองไทยให้ได้มาถึงแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธ
ธรรม จ านวน ๒ หลักพุทธธรรมใหญ่ๆ  คือ ๑) หลักพุทธธรรมประยุกต์ใช้ในการพัฒนาภาวะผู้น า  
คือ หลักสังคหวัตถุ ๔ พรหมวิหาร ๔ และ ๒) หลักพุทธรรมบ่งชี้บ่งชี้คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการ
พัฒนาภาวะผู้น า หลักสัปปุริสธรรม ๗ หลักสังฆโสภณสูตร  ทั้งนี้บูรณาการควบคู่กับวิทยาการ
สมัยใหม่หรือศาสตร์ทางตะวันตกทฤษฎีภาวะผู้น า ๔ ด้าน  คือ  ด้านคุณลักษณะ  ด้านพฤติกรรม  
ด้านสถานการณ์ และด้านการปฏิรูป 
 ๓.๒ ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลส าคัญ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) จึงก าหนดขอบเขตของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In 
depth Interview) ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน ๓ กลุ่ม คือ ๑)  ผู้เชี่ยวชาญด้าน
พระพุทธศาสนา จ านวน ๗ รูป ๒) ผู้เชี่ยวชาญด้านคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองไทย จ านวน 
๒๑ คน ๓)ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการ  จ านวน ๓ คน รวม ๓๑ รูป/คนการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus 
Group Discussion) ผู้เข้าร่วมจะเป็นผู้เชี่ยวชาญจ านวน ๑๕ รูป/คน แต่ไม่ใช่ผู้ที่ให้ข้อมูลสัมภาษณ์
เชิงลึก 
 ๓.๓ ขอบเขตด้านพื้นที่ พ้ืนที่ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ พรรคเพ่ือไทย พรรค
ประชาธิปัตย์  พรรคชาติไทยพัฒนา และพรรคพลังชล  ซึ่งเป็นพรรคการเมืองไทยที่ได้รับการ
เลือกตั้งในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยศึกษาพ้ืนที่จังหวัดกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีพรรคการเมือง
ดังกล่าวอยู่ 
 

๔. ผลการวิจัย 
 ๔.๑ ผลการศึกษาทบทวนเอกสาร (Literature Review) จากการศึกษาทบทวน
เอกสารตามแนวคิด ทฤษฎี การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของคณะกรรมการบริหารพรรค
การเมืองไทย โดยภาพรวมพบว่าพรรคการเมืองเป็นการรวมกลุ่มของผู้มีอุดมการณ์ร่วมกันของผู้น าที่
มีวิธีการต่างๆผลักดันให้เกิดการยอมรับและสร้างความนิยมในสังคม โดยสื่อในรูปแบบสัญลักษณ์ที่
แสดงถึงความภักดีในอุดมการณ์ร่วมกัน เพ่ือให้มีอ านาจในการปกครองประเทศให้เป็นไปตาม 
“อุดมการณ์”ทีว่างไว้ร่วมกัน 
 ๔.๒ ศึกษาภาวะผู้น าของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองไทย (๑) ด้าน
คุณลักษณะ ผู้บริหารพรรคการเมืองไทยต้องมีความรอบรู้ในทุกด้าน มีความตื่นตัว   ทันโลก ทัน
เหตุการณ์ สามารถประสานความสัมพันธ์ และสร้างความสมดุลระหว่างความต้องการของประชาชน
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ที่หลากหลายให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข (๒) ด้านพฤติกรรม การมีสัจจะ เชื่อถือได้ ไม่
คอร์รัปชั่น ไม่รับสินบน และมีความสุจริต ควรมีคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีสามารถ
ตรวจสอบได้  (๓) ด้านสถานการณ์ ต้องท าประชาวิจารณ์ และการมีส่วนร่วมในการบริหาร หรือ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ยึดหลักความยุติธรรม และไม่เอนเอียงไม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่ค านึงถึงประโยชน์
ส่วนตัวหรือพวกพ้อง (๔) ด้านการปฏิรูป ผู้น าการปฏิบัติการปฏิรูป ต้องผู้น าแบบวีรบุรุษจะต้อง
เสมอภาค ในทางความคิดของประชาชน หลายแบบทุกอาชีพ เพ่ือที่พัฒนาประเทศได้แบบยั่งยืน  
 ๔.๓ เพื่อศึกษาการบูรณาการทฤษฎีและพุทธธรรมที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนา  
ภาวะผู้น าของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองไทย ผู้น าหรือผู้บริหารพรรคต้องเป็นผู้รอบรู้ มี
ประสบการณ์ และมีความสามารถในการน าพาองค์กรให้ไปสู่ เป้าหมายที่ตั้งไว้ ได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ ต้องเป็นที่รักและไว้วางใจของสมาชิก และรู้จริงของปัญหาของสังคมจึงจะสร้างความ
เชื่อมั่นและศรัทธาจากประชาชนได้ ต้องมีความมั่นคงและความชัดเจนในการท างาน รักษาระเบียบ
วินัยและแนวทางอย่างแน่วแน่เป็นตัวอย่างที่ดีกับสมาชิกพรรค และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน
ถึงแนวทางและเป้าหมายของการท างาน  เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 
 ๔.๔ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าตาม   หลัก
พุทธธรรมของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองไทย การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรม 
จะสามารถน ามาใช้ในการบริหารประเทศได้มากขึ้นการบริหารจะมีความโปร่งใส และเป็นประโยชน์
กับประชาชนมากขึ้น ๔.๕  สรุปผลการ วิ เ ค ราะห์ ก า รสั มภาษณ์ เ ชิ งลึ ก  ( In-Depth 
Interview) โดยหลักการใช้หลัก สัปปุริสธรรม ๗ เป็นพ้ืนฐานของคนดี คณะกรรมการบริหาร
การเมืองจะเป็นผู้น าในฝัน สถานการณ์การเมืองของไทยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาผู้น าหรือ
กรรมการบริหารพรรคการเมืองจึงต้องรู้สถานการณ์จริง และรู้จักปรับสถานการณ์ให้เข้ากับหลักการ
และกฎเกณฑ์ ตามความเป็นจริง ผู้น าหรือผู้บริหารพรรคจะต้องรู้จักการบริหารจัดการความ
หลากหลายของชุมชนให้สามารถอยู่ร่วมกันได้โดยสันติ  
 ๔.๖ เพื่อน าเสนอแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของคณะ
กรรมการบริหารพรรคการเมืองไทย (๑) ปัญหาภาวะผู้น า มีการซื้อเสียง ส่งผลต่อการเลือกข้าง ซึ่ง
ขาดคุณธรรม ประเทศไทยยังขาดทรัพยากรด้านนี้จ านวนมาก ควรที่จะได้ผู้แทนที่ดี  ขาดการน า
คุณธรรมมาปรับใช้ ปัญหานักการเมือง ประกอบด้วย โครงสร้าง, ประเทศ, สังคม พรรคการเมือง
และสมาชิกพรรค และบุคคลขาดหิริโอตัปปะ   (๒) หลักพุทธธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ส าหรับการพัฒนาภาวะผู้น าของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองไทย  ผู้น าควรมีหลักทศพิศ
ราชธรรมและสัปปุริสธรรม ๗ เป็นตัวควบคุม การซื้อเสียงเป็นสิ่งที่ไม่มีความซื่อสัตย์ เป็นการทุจริต 

ควรมีการรักษาศีล ๕ พัฒนาตนตามหลักพุทธธรรม ผู้น าทางการเมือง ควรมีความเก่ง ความดีและมี
คุณธรรม  (๓) ผลการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของคณะ
กรรมการบริหารพรรคการเมืองไทย แนวทางการพัฒนา ควรมีการน ามาปรับใช้ได้จริง ถึงจะยาก 
และควรเน้นเรื่อง สังคมนิยม ไม่ควรเน้นวัตถุนิยม  ควรมีการคัดเลือกคนดีตั้งแต่การเข้าสู่ระบบ
การเมือง 
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๕. ข้อเสนอแนะ  
๕.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ๑) พรรคการเมืองควรท าบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับสถานศึกษาหรือสถาบัน

หลักทางศาสนา เพ่ือร่วมพัฒนาบุคลากรทางการเมืองทุกระดับ 
 ๒) พรรคการเมืองควรก าหนดนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรของพรรคให้ยึดมั่น

หลักพุทธธรรมที่เหมาะสมเพ่ือการพัฒนาภาวะผู้น าของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองไทย 
 ๓) พรรคการเมืองควรก าหนดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมประเพณีไทยที่ดี 
 ๔) ควรก าหนดตัวชี้วัดคุณธรรม จริยธรรม ของสมาชิกพรรคการเมือง เท่าที่ท าได้ 

 ๕.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 ๑) พรรคการเมืองควรจัดท าแผนปฏิบัติการ เพ่ือสร้างความร่วมมือ (MOU) กับ

สถานศึกษาหรือสถาบันหลักทางศาสนา เพ่ือร่วมพัฒนาบุคลากรทางการเมืองทุกระดับ  
 ๒) พรรคการเมืองควรจัดท าแผนปฏิบัติด้านการพัฒนาบุคลากรทางการเมืองตาม

หลักพุทธธรรมที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาภาวะผู้น าของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองไทย 
 ๓) พรรคการเมืองควรท าแผนปฏิบัติด้านกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมประเพณี

ที่ด ี
 ๔.) พรรคการเมืองควรก าหนดรูปแบบหรือแนวทางตัวชี้วัดคุณธรรมจริยธรรมของ

คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองไทย และสมาชิกพรรคการเมือง 
๕.๓ ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 ๑) ควรศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของประธานสาขา

พรรคการเมืองไทย 
 ๒) ควรศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารพรรคการเมืองไทยตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของ

คณะกรรมการบริหารสาขาพรรคการเมืองไทย 
 ๓) ควรศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารสาขาพรรคการเมืองไทยตามหลักสังฆโสภณสูตร

ของคณะกรรมการบริหารสาขาพรรคการเมืองไทย 
 ๔) ควรศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารท้องถิ่นตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ของ คณะ

ผู้บริหารท้องถิ่น 
 ๕) ควรศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารท้องถิ่นตามหลักสังฆโสภณสูตร ของคณะผู้บริหาร

ท้องถิ่น 
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การพัฒนาบทบาทและหน้าที่ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
The Development of RoleS and Responsbility 

in Local Administrative Organizations 
 

จริยา  มหายศนันทน์  
สุรพล  สุยะพรหม 

โกนิฏฐ์ ศรีทอง  
บทคัดย่อ 

บทความวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ ๑) เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคการ
พัฒนาบทบาทและหน้าที่ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒) เพ่ือศึกษาการบูรณาการ
หลักพุทธธรรม เพ่ือการพัฒนาบทบาทและหน้าที่ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ๓) 
เพ่ือนําเสนอรูปแบบการพัฒนาบทบาทและหน้าที่ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผลการวิจัยพบวา่ ๑) การกระจายอํานาจยังไม่มีอิสระเพียงพอ ประชาชนยังขาดการมีส่วนร่วม คือ ด้านการ
วางแผน ขาดการมีส่วนร่วม ด้านการจัดองค์กร เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารของผู้บริหาร ด้าน
การสั่งการ ต้องมีความโปร่งใสในการออกคําสั่ง ด้านการประสานงาน ต้องเป็นหน้าที่ของผู้บริหาร และด้าน
การควบคุม ต้องพ่ึงพาประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ส่วนปัญหาพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยังไม่สามารถเข้าถึงประชาชน ๒) การพัฒนาบทบาทและหน้าที่ในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามหลักพุทธธรรม ดังนี้ “ด้านการรู้จักผล” การเป็นผู้นําในการดําเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น “ด้านการรู้จักตน” ปรับองค์กรให้มีคุณธรรม และ“ด้านการรู้จักชุมชน” โดย
การให้สงเคราะห์บุคลากรด้วยหลักสัมมาปฏิบัติ ตามลําดับ ๓) การพัฒนาบทบาทและหน้าทีใ่นการ
บร ิหารงานองค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่นตามองค์ความรู้ที่ได้“LIGPT. Model” ดังนี้ L= Learning 
เพิ่มการเรียนรู้ ค้นปัญหา/สาเหตุ ความต้องการขององค์กร/ท้องถิ่น และศักยภาพของพนักงาน I = 
Importance ให้ความส าคัญกับภารกิจ G= Goal ก าหนดเป้าหมาย การทํางาน อย่างมีสาเหตุ รู้ผล 
P= Participation สร้างการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาบทบาทการบริหารทั้งภายในองค์กร และ
ภายนอกองค์กร T=Transparentcy มีความโปร่งใส ประชาชนตรวจสอบได้ 
ค าส าคัญ : การพัฒนา, บทบาทและหน้าที่, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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ABSTRACT 

The main objectives of this dissertation were 1) to study general states of the 
problems towards development of roles and responsibilities in an organization’s 
administration, 2) to study an integration of Buddhist principles for development of roles 
and responsibilities in local administrative organizations, and 3i) to present the guidelines to 
develop roles and responsibilities in local administrative organizations. For the qualitative 
research, by in-depth interview and quantitative research, by questionnaire. Findings of 
this study were concluded as follows: 1) the decentralization was not enough. people 
lack participation in administration. In planning, it lacks public participation; for organizing, it 
is only the role and responsibilities of administrators; it should be transparent in directing; 
for coordinating, it is duty of administrators; for controlling, it needs public participation in 
inspection. With regard to the problems, local administrative organizations, lack of 
coordination with the related persons and agencies. The overall an integration of 
Buddhist principles (Sappurisadhamma) The guidelines to develop roles and 
responsibilities in local administrative organizations. These could be presented as LIGPT. 
model as: L=Learning, there should plan reasonably by knowing the law. I= 
Importance, The availability of Plan Workplace policies. G = Goal, A cause How to get 
results Budget allocation P = Participation, there should create public participation by 
knowing the law. T= Transparentcy, the people to examine and monitor various 
activities carried out by local administrative organizations. 
Keywords : Development, Roles and Responsibilites, Local Government Administrative 

Organizations 
 
 
๑. บทน า 

การจัดตั้งองค์การปกครองท้องถิ่น เพ่ือกระจายอํานาจบริหารไปสู่ท้องถิ่น โดยกําหนด
ความสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นกับส่วนกลางในขอบเขตการกํากับดูแล ให้ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น มีความ
เป็นอิสระ มีอํานาจในการกํากับดูแล เพ่ือป้องกันมิให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน และเพ่ือเป็น
หลักประกันแก่ราษฎร ในท้องถิ่น ว่าจะได้รับการบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ 
การพัฒนาบทบาทหน้าที่ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จําเป็นต้องนําหลักสัปปุริสธรรม 
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเรื่อง “การพัฒนาบทบาทและหน้าที่ในการบริหารงาน ขององค ์กร
ปกครองส่วนท ้องถิ่น” เพื่อน ําเสนอรูปแบบการพ ัฒนาบทบาทและหน ้าที่ในการบร ิหารงานของ
องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่น 

 
 



213วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
๓ 

 
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

๒.๑ เพื่อศ ึกษาสภาพทั่วไปและปัญหาอ ุปสรรคการพัฒนาบทบาทและหน้าที่ในการ
บร ิหารงานขององค ์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒.๒ เพ่ือศึกษาการบูรณาการหลักพุทธธรรมสําหรับการพัฒนาบทบาทและหน้าที่ใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒.๓ เพ่ือน ําเสนอรูปแบบการพัฒนาบทบาทและหน ้าทีใ่นการบร ิหารงานขององค ์กร
ปกครองส ่วนท ้องถิ่น 

 

๓. ขอบเขตของการวิจัย 
งานวิจ ัยเรื่อง “การพัฒนาบทบาทและหน้าที่ในการบริหารงานขององค ์กรปกครอง

ส ่วน ท ้องถิ่น” เป  นงานว ิจ ัยค ุณภาพ (Qualitative research) และงานว ิจ ัยปร ิมาณ 
(Quantitative Research) โดยมีขอบเขตการวิจัยดังนี้ 

๓.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ๑) แนวคิด
เกี่ยวกับการพัฒนา ๒) แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ ๓) แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับ
การบริหาร ๔) แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น และ ๕) หลักพุทธธรรมเพ่ือการ
พัฒนา  

๓.๒ ผู้ให้ข้อมูลหลัก การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยการสุ่มแบบเจาะจงเลือกบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการสัมภาษณ ์

๓.๓ ประชากร ได ้แก่ ผู ้บร ิหารระด ับส ูง ผู ้บร ิหารระด ับกลาง และเจ ้าพน ักงานระด ับ
ปฏ ิบัต ิการขององค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่น ในจ ังหว ัดนนทบุรี จํานวน ๔๕๒ คน 

๓.๔ ขอบเขตด ้านพื้นที่ ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วย ๑) เทศบาลนครนนทบุรี ๒) 
เทศบาลปากเกร ด ๓) เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ๔) เทศบาลบางบัวทอง และ ๕) เทศบาลตําบลปลายบาง 
 
๔. วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัย “การพัฒนาบทบาทและหน้าที่ในการบร ิหารงานองค ์กรปกครองส ่วน
ท ้องถิน่” เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) ระหว่างวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ทําการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) หลังจากนั้นนําผลที่ได้จากการวิจัยเชิงคุณภาพไปสนทนากลุ่ม
เฉพาะ (Focus Group Discussion) และนําผลที่ได้ไปทําการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการสร้างแบบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก บข้อมูล 

 
๕. สรุปผลการวิจัย 

๕.๑ สรุปสภาพทั่วไปและป ัญหาอ ุปสรรคการพัฒนาบทบาทและหน้าที่ในการ
บร ิหารงานขององค ์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (๑) ด้านการวางแผน ควรเตรียมความพร้อมในการ
บริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีการบริหารจัดการตามแนว
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เศรษฐกิจพอเพียง มีโครงสร้างที่กระชับนําระบบเทคโนโลยีในการให้บริการประชาชน (๒) ด้านการ
จัดการองค์กร การบริหารงานบุคคล ตามกรอบของกฎหมายในการบริหารจัดการ ได้แก่ การบังคับ
บัญชาตามสายงาน (๓) ด้านการสั่งการ ด้วยลายลักษณ์อักษรและวาจา เพ่ือลดปัญหาและป้องกัน
ข้อผิดพลาด (๔) ด้านการประสานงาน ในการกําหนดนโยบายและแผนงาน ต้องร่วมกันจัดทําและ
ปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานที่กําหนดไว้ (๕) ด้านการควบค ุม ผู้บริหารมีการควบคุมนโยบาย 
ผ่านการจัดทําแผน และยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  

สรุปจากแบบสอบถาม พบว่า บุคลากรมีความคิดเห นต่อการพัฒนาบทบาทและหน้าที่
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเป็นความคิดเห นที่
สอดคล้องกันมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละด้านโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า 
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ด้านการวางแผน รองลงมาได้แก่ ด้านการสั่งงาน ด้านการควบคุม 
ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด คือ ด้านการประสานงาน ตามลําดับ  

๕.๒ ผลวิเคราะห์การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการพัฒนาบทบาทและหน้าที่ใน
การบร ิหารงานองค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่น พบว่า บุคลากรกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห นต่อการ
พัฒนาบทบาทและหน้าที่ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักสัปปุริสธรรม 
โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุดได้แก่ข้อที่ว่า “ด้านการรู้จักผล (อัตถัญญุตา)” รองลงมาได้แก่ “ด้านการรู้จักตน (อัตตัญญุ
ตา)” และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ข้อที่ว่า “ด้านการรู้จักชุมชน (ปุริสัญญุตา)” ตามลําดับ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการรู้จักเหตุ (ธัมมัญญุตา) พบว่า การพัฒนาบทบาทและหน้าที่ใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อยู่ในระดับมาก ได้แก่ข้อที่ว่า “มีบทบาทส่งเสริม
กิจกรรม การฝึกอบรมพัฒนาการทํางานของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ด้านการรู้จัก
ผล (อัตถัญญุตา) บุคลากรมีความคิดเห นต่อการพัฒนาบทบาทและหน้าที่ในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อยู่ในระดับมาก ในการส่งเสริมกิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนาการทํางาน
ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการรู้จักตน (อัตตัญญุตา) พบว่า บุคลากรมีความ
คิดเห นต่อการพัฒนาบทบาทและหน้าที่ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อยู่ใน
ระดับมาก ในการปรับปรุงตนให้มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการ
รู้จักประมาณ (มัตตัญญุตา) พบว่า บุคลากรกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห นต่อการพัฒนาบทบาทและ
หน้าที่ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อยู่ในระดับมาก ในการเสนอแนะให้ความ
เห นชอบงานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินงานอยู่ด้วยการกําหนดจุดแข ง ด้านการรู้จักเวลา 
(กาลัญญุตา) พบว่า บุคลากรกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห นต่อการพัฒนาบทบาทและหน้าที่ในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อยู่ในระดับมาก ในการรับทราบปัญหาและเข้าประชุม
ปรึกษาหารือแนวทางการทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยเหตุผล ด้านการรู้จักชุมชน (ปุ
ริสัญญุตา) พบว่า บุคลากรกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห นต่อการพัฒนาบทบาทและหน้าที่ในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อยู่ในระดับมาก โดยมีบทบาทสงเคราะห์ช่วยเหลือ
บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยหลักสัมมาปฏิบัติด้านการรู้จักบุคคล (ปุคคลัญญุตา) 
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พบว่า บุคลากรกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห นต่อการพัฒนาบทบาทและหน้าที่ในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อยู่ในระดับมาก มีบทบาทในการยกย่องบุคคลที่ควรยกย่องในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยการแต่งตั้งและให้รางวัลปลอบใจ  

 

๖. อภิปรายผล 
การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชนในการปกครองส่วน

ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้  
การพัฒนาบทบาทและหน้าที่ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

บุคลากรกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห นต่อการพัฒนาบทบาทและหน้าที่ในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเป็นความคิดเห นที่สอดคล้องกันมาก โดยเฉพาะ
การวางแผน (Planning) การสั่งงาน (Commanding) ด้านการควบคุม (Control) การประสานงาน 
(Coordination) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณรัฐ วัฒนพานิช ได้วิจัยเรื่อง“การปรับพฤติกรรม
มนุษย์ตามหลักสัปปุริสธรรม ๗” พบว่า จุดเริ่มต้นของการพัฒนาคุณภาพชีวิตคือ เริ่มจากการใช้
ปัญญาเพ่ือพัฒนา “ตนเอง” และเชื่อว่ามนุษย์   ทุกคนในโลกนี้เป็นผู้ที่ฝึกตนและพัฒนาตนได้ ให้
เกิดปัญญา ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสําคัญในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนไปในทางบวกโดยในการจะ
นําหลักสัปปุริสธรรม ๗ มาใช้จะต้องทําความเข้าใจในหลักดังกล่าวให้ดีและมีความเข้าใจในลักษณะ
ของมนุษย์ในองค์กรศึกษาถึงระบบบริหาร การจัดรูปแบบขององค์กร สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกองค์กรมา๑ 

๑) ด้านการวางแผน พบว่า อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า คณะผู ้บร ิหารและสมาช ิก
สภาท ้องถิ่นต ้องม ีการพบปะก ับประชาคมท ้องถิ่น เพ ื่อแถลงนโยบายและผลการดําเนินงาน
ระยะๆ เช่นทุกสามเดือนหรือหกเด ือนซ ึ่งจะท ําให้องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่น ม ีความใกล้ช ิดก ันมาก
ขึ้น และประชาชนได้รับรู้ข้อม ูลข ่าวสารเกี่ยวก ับการด ําเน ินงานขององค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่นน ํา
ระบบการบร ิหารมุ ่งเน ้นผลส ัมฤทธ ิ ์มาใช ้ในการบร ิหารงานขององค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ ่นโดย
ปร ับปร ุงระบบการบร ิหารงานท ี่เน ้นผลล ัพธ ์จากการปฏ ิบ ัต ิหน ้าที่ซ ึ่งจะม ีขั้นตอนการท ํางานที่
ช ัดเจนและม ีการจ ัดท ําต ัวช ี้ว ัดผลการปฏิบัต ิงานอย ่างเป็นร ูปธรรม ผ ู้บร ิหารจะต ้องจ ัดทําแผน
ปร ับปรุงประส ิทธิภาพการบร ิหารท้องถิ่น เพ่ือให ้บร ิการที่จัดให ้แก ่ประชาชนม ีมาตรฐานและม ี
ประส ิทธ ิภาพ ปร ับปร ุงระบบการคล ังท ้องถิ ่น ให ้องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ ่นม ีฐานรายได ้ที่เพ ียงพอ 
ในการปฏ ิบ ัต ิหน ้าที่ได ้ร ับมอบหมายตามกฎหมายอย ่างม ีประส ิทธ ิภาพ และม ีการใช ้จ ่ายเง ิน
รายได ้อย ่างคุ ้มค่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ซึ่ง เอดการ์ เดล (Edgar Dale) เชื่อว่าประสบการณ์
ตรงที่เป็นรูปธรรมจะทําให้เกิดการเรียนรู้แตกต่างกับประสบการณ์ที่เป็นนามธรรม โดยสามารถติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลความสําเร จของโครงการได้จากการดําเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณด้านปริมาณ 
คุณภาพ เวลา และค่าใช้จ่าย 
                                                 

๑ ณรัฐ วัฒนพานิช, “การปรับพฤติกรรมมนุษย์ตามหลักสัปปุริสธรรม ๗”, วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต, 
สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๑). 
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๒) ด้านการจัดการองค์กร พบว่า อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า ผู้บริหารมีบทบาท

สําคัญในการกําหนดให้มีแผนผังองค์กร โครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้ปรากฏชัดเจน
ตามหลักการ ดูแลกํากับกฎระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บุคลากรปฏิบัติงานตรงตาม
เวลา ให้คําแนะนําแก่บุคลากรให้รู้จักธรรมเนียม กฎระเบียบ และวิธีการปฏิบัติงานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรชนก ทองลาด ได้วิจัยเรื่อง “อิทธิพลของ
พรหมวิหารธรรมที่มีต่อความพึงพอใจในการทํางานและการปฏิบัติงานของพนักงานโรงงานเซรามิก
ในภาคเหนือตนบน” ว่า การปฏิบัติงานของพนักงานโรงงานเซรามิกในภาคเหนือตอนบน ตัวแปร
สาเหตุที่ส่งผลทางตรงต่อการปฏิบัติงานมากที่สุดเรียงตามลําดับคือ การบริหารด้วยมุทิตา อุเบกขา 
เมตตา๒ 

๓) ด้านการสั่งการ พบว่า อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า ผู้บริหารมีบทบาทในการ
แต่งตั้งบุคลากรตามกฎระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ปฏิบัติงานตามเป้าหมาย การสั่ง
การเป็นลายลักษณ์อักษรมีหนังสือนําให้บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตาม ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กิ่งดาว จินดาเทวิน ได้วิจัยเรื่อง “การศึกษาและพัฒนารูปแบบบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีสําหรับองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต .) ในจังหวัดอุตรดิตถ์” ว่า การพัฒนา
รูปแบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยการวิเคราะห์ปัจจัยหลักและการสกัดปัจจัย พิจารณา
ค่าไอเกน มากกว่า ๑ ได้ ๗ ปัจจัยหลักและตัวชี้วัดในแต่ละกลุ่มและแต่ละปัจจัยมีหลักความสัมพันธ์
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ และผลการประชุมผู้ให้ข้อมูลหลักสามารถพัฒนารูปแบบ
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีสําหรับ อบต. ในจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ปัจจัยหลัก ๗ องค์ประกอบ 
ประกอบด้วยปัจจัยหลักเดิม ๖ องค์ประกอบ ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส 
หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า๓  

๔) ด้านการประสานงาน พบว่า การพัฒนาบทบาทและหน้าที่ในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า ผู้บริหารมีเทคนิคการประสานงานกับบุคลากรใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเชิงลึก เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้เกิดความตั้งใจทํางาน มีวิสัยทัศน์ในการแสดง
ภาวะผู้นําในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกระบวนการทํางานตามลําดับขั้นตอนที่รวดเร ว ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ เกรียงไกรยศ พันธุ์ไทย ได้วิจัยเรื่อง “อิทธิพลของพฤติกรรมผู้นํา วัฒนธรรมการทํางาน
ในองค์การ และกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ” ว่า 
พฤติกรรมผู้นําสร้างความเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมการทํางานในองค์การเน้นการปรับตัว กิจกรรมการ

                                                 
๒พรชนก ทองลาด, “อิทธิพลของพรหมวิหารธรรมที่มีต่อความพึงพอใจในการทํางานและการ

ปฏิบัติงานของพนักงานโรงงานเซรามิคในภาคเหนือตอนบน”, วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชารัฐศาสตร์, 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๐). 
 ๓กิ่งดาว จินดาเทวิน, “การศึกษาและพัฒนารูปแบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีสําหรับองค์การ
บริหารส่วนตําบล (อบต) ในจังหวัดอุตรดิตถ์”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, ๒๕๕๒). 
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ฝึกอบรม และกิจกรรมการพัฒนาของพนักงานมีอิทธิพลทางตรงต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ๔ 

๕) ด้านการควบคุม พบว่า การพัฒนาบทบาทและหน้าที่ในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า ผู้บริหารมีบทบาทในการกํากับดูแลบุคลากร
กฎระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นาคม ธีรสุวรรณจักร ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดีขององค์การบริหารส่วนตําบลจังหวัดราชบุรี” ว่ารูปแบบการบริหารงานตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความ
โปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า๕  

การพัฒนาบทบาทและหน้าทีใ่นการบร ิหารงานองค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิน่ ที่ผู้วิจัย
ได้นําหลักธรรมมาบูรณาการพัฒนาบทบาทและหน ้าที่ อย่างเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาโดยการบูรณา
การหลักสัปปุริสธรรมในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการสภาพแวดล้อม ความ
ต้องการของชุมชน สังคม) รู้เรา (ความรู้ ความสามารถ ความพร้อมขององค์กร ผู้บริหาร บุคลากร) 
การพัฒนาบทบาทและหน้าที่ในการบร ิหารงานองค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่น ผู้บริหาร ซึ่งเป็น
ตัวแทนองค์กร ต้องมีการวางแผนงาน อย่างมีเหตุ รู้ผล รู้จักบุคลากร รู้จักพ้ืนที่ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบขององค์กร สามารถคาดการณ์ ปัญหาและผลกระทบที่จะตามมา ผู้วิจัยจึงพบว่า การ
พัฒนาบทบาทและหน้าที่ในการบริหารขององค์กรปกครองท้องถิ่น โดยการเพ่ิมการเรียนให้
ความสําคัญกับภารกิจศักยภาพบุคลากรและความต้องการของประชาชน ตามองค์ความรู้ที่ได้ คือ 
“LIGPT. Model” ดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ๔เกรียงไกรยศ พันธุ์ไทย, “อิทธิพลของพฤติกรรมผู้นํา วัฒนธรรมการทํางานในองค์การและ
กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อผลกการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ”, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, 
สาขารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๕๒). 
 ๕นาคม ธีรสุวรรณจักร, “รูปแบบการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีของ
องค์การบริหารส่วนตําบลจังหวัดราชบุรี”, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, (บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๔). 
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รูปแบบการพัฒนาบทบาทและหน้าที่ 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L= Learning เพิ่มการเรียนรู้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องเพ่ิมการเรียนรู้ การค้น
ปัญหา/หาสาเหตุ ความต้องการขององค์กร/ท้องถิ่น และปัจจัยต่าง ๆ ในการวางแผน จัดความ
พร้อม เรียนรู้สภาพองค์กร อย่างมีเหตุในการใช้กฎระเบียบข้อบังคับ คําสั่ง รู้จักผลและการให้โอกาส 
อย่างมีเหตุ มีเป้าหมาย รู้แนวทางผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และรู้จักท้องถิ่น รู้จักบุคลากร ด้วยการสั่งการ
อย่างโปร่งใส ชัดเจน ทั้งแผนระยะสั้น แผนระยะยาว 

I = Importance ให้ความส าคัญกับภารกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความสําคัญ
กับภารกิจการทํางานขององค์กร ความพร้อม อัตรากําลังขององค์กร ความต้องการของประชาชน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น นโยบายการทํางาน กิจกรรมที่ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

G = Goal ก าหนดเป้าหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีนโยบาย เป้าหมายการ
ทํางาน อย่างมีสาเหตุ รู้ผลที่จะได้รับ สามารถจัดสรรงบประมาณได้ ทันต่อกําหนดระยะเวลา และ
ความต้องการของประชาชน ฟังเสียงประชาชนในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

P = Participation สร้างการมีส่วนร่วม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถสร้างการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาบทบาทการบริหารทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์กร เพ่ือให้นโยบายแผนงาน 
โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย สร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของท้องถิ่น 
เรียนรู้องค์กร 

T = Transparentcy มีความโปร่งใส บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมี
ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน มีการแถลง แสดงนโยบาย โครงการ กิจกรรม ให้

การพัฒนาบทบาทและหน้าท่ี 
LIGPT. MODEL 

การควบคุม การวางแผน 
 

การประสานงาน 

เพ่ิมการเรียนรู้ 
(Learning) 

- เรียนรู้สาเหตุ 
- ศึกษาปัจจยัหลกั 
ปัจจัยสนับสนุน 
และปัจจยัที่ส่งผล
กระทบ  

สร้างการมสี่วนร่วม 
(Participation) 

- มีการ
ประนีประนอมได้ 

- เรียนรู้รอบด้าน 
- ตรงตามเป้าหมาย 
- กระจายอํานาจ 
 

มีความโปร่งใส 
(Transparentcy) 

- สามารถตรวจสอบได้
ทุกขั้นตอน 

- แสดงข้อมูล 
งบประมาณ โครงการ 
นโยบาย กิจกรรม 

สัปปุริสธรรม 
รู้เหตุ รู้ผล รู้ตน รูป้ระมาณ รู้กาล รู้ชุมชน รู้บุคคล 

การจัดองค์กร 

ก าหนดเป้าหมาย 
(Goal) 

- คําสั่งชัดเจนมเีหต ุมีผล 
- มีการจัดลาํดับลาํดับ
ขั้นตอน 

- ปรับเปลีย่นให้ทันเหตกุารณ ์
- รู้วิธกีารทาํงาน 

การสั่งการ 

ให้ความส าคัญ 
(Importance) 

- ภารกิจ 
- นโยบายหนว่ยงาน 
- บุคลการอัตรากาํลัง 
- ประชาชน 
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ประชาชนรับรู้ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโดยภาคประชาชน ว่าเป็นไปตามแผน โปร่งใส
หรือไม่อย่างไร ชี้ให้เห นถึงประโยชน์ คุณ และโทษ ของบทบาทการบริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 
๘. ข้อเสนอแนะ 

๘.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องพัฒนาบทบาทและหน้าที่การเข้าถึงประชาชนให้ได้ 

เพ่ือลดช่องว่างและปัญหาระหว่างราษฎร์ รัฐ ตามตัวแบบ “LIGPT. Model” บูรณาการหลักธรรม 
เพ่ือพัฒนาบทบาทและหน้าที่การบริหารงาน ในการนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติ  คือ ด้านการ
วางแผน หมายถึง ผู้บริหารต้องมีความพร้อมในการประชุม การวางแผน ยึดถือกฎระเบียบในการ
บริหารงาน ด้านการจัดองค์การ หมายถึง ผู้บริหารต้องเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในกฎระเบียบ ข้อบังคับ 
ขอบเขตการทํางาน และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับองค์กร ด้านการสั่งการ หมายถึง 
ผู้บริหารต้องแสดงเจตจํานงให้เห นถึงความโปร่งใสการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบได้ ด้านการ
ประสานงาน หมายถึง ผู้บริหารร่วมกันจัดทําแผนงานและแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายและ
แผนงานที่กําหนดไว้ เพ่ือความเจริญก้าวหน้าขององค์กร ด้านการควบคุม หมายถึง ผู้บริหารทุกระดับ
สามารถวิเคราะหปญหาและเลือกปญหาที่เหมาะสมเพ่ือนํามากําหนดยุทธศาสตร แผนงาน ในการ
ตอบสนองความตองการของประชาชน  และแก้ปญหาสาธารณะ หรือปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น 
ไฟฟ้า ประปา ถนน เป็นต้น 

 
๘.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ  
ด้านวางแผน การพัฒนาบทบาทและหน้าที่ ผู้บริหาร ระดับปฏิบัติการ และภาค

ประชาชน จะต้องร่วมคิดร่วมวางแผน ด้านการจัดองค์การ ผู้บริหาร จะต้องร่วมคิดร่วมกันจัด
องค์กรให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ ด้านการสั่ง
การ แสดงออกถึงความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ด้านการประสานงาน เพ่ือให้เกิดการร่วมคิดร่วมทํา
ของของทุกฝ่าย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดประชาชน ด้านการควบคุม เป็น
การติดตามความก้าวหน้าของงานตามนโยบาย โครงการ แผนงานของหน่วยงานการปกครอง
ท้องถิ่น  
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กิ่งดาว จินดาเทวิน. “การศึกษาและพัฒนารูปแบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีสําหรับองค์การ
บริหารส่วนตําบล (อบต) ในจังหวัดอุตรดิตถ์”. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, 
๒๕๕๒. 

เกรียงไกรยศ พันธุ์ไทย. “อิทธิพลของพฤติกรรมผู้นํา วัฒนธรรมการทํางานในองค์การและกิจกรรมการ
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การบริหารจัดการตามหลักอปริหานิยธรรมในองค์กร 
ของคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ 

Aparihãniyadhamma Managenent in Organization  
of Nakhonsawan Sangha According 

 
อภิชญาณัฐโศภา อบสิน 

อนุวัต  กระสังข์ 
 

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการตามหลักอปริหานิยธรรม

ในองค์กรของคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ ๒) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นการบริหารจัดการตาม
หลักอปริหานิยธรรมในองค์กรของคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ และ ๓) เพ่ือประยุกต์ใช้แนวทางการ
บริหารจัดการตามหลักอปริหานิยธรรมในองค์กรของคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์  

การวิจัยครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยศึกษากับกลุ่มตัวอย่างจ านวน ๑๘๒ รูป   
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่จัดท าขึ้นเอง  วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ ร้ อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เปรียบเทียบโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One 
way ANOVA ) เมื่อพบว่ามีความแตกต่างกันจึงท าการเปรียบเทียบรายคู่โดยมีผลต่างนัยส าคัญน้อย
ที่สุด (Least Significant Difference : LSD ) และสรุปข้อมูลปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

ผลการวิจัยพบว่า  พระสังฆาธิการมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการตามหลักอปริ
หานิยธรรมในองค์กรของคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า ด้านให้ความเคารพ ให้เกียรติต่อพระสังฆาธิการตามล าดับชั้น
ปกครอง และให้ความเคารพ สักการะ นับถือ บูชาพระภิกษุผู้เป็นเถระ เป็นรัตตัญญู บวชมานาน 
เป็นสังฆบิดร เป็นสังฆปริณายก และส าคัญถ้อยค าของท่านเหล่านั้นว่าเป็นสิ่งควรรับฟัง อยู่ในระดับ
มากที่สุด และด้านหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ ด้านความพร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพียงกันเลิก
ประชุม และพร้อมเพียงกันท ากิจที่สงฆ์ควรท า ด้านไม่บัญญัติสิ่งที่พระตถาคตมิได้บัญญัติ ไม่ล้มล้าง
สิ่งที่พระตถาคตได้บัญญัติไว้แล้ว ถือปฏิบัติมั่นตามสิกขาบทที่พระตถาคตได้บัญญัติไว้แล้ว รวมถึง
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎมหาเถรสมาคม ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ พระบัญชาสมเด็จ
พระสังฆราช ภารกิจและนโยบายคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ ด้านไม่ลุแก่อ านาจในการอยู่ร่วมกันใน
องค์กรคณะสงฆ์ ด้านการส่งเสริม สนับสนุนและรักษาศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามในองค์กร

                                                           
 วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ของคณะสงฆ์ ยินดีความอยู่ผาสุกแห่งหมู่คณะ และด้านการจัดการรักษา คุ้มครอง ปกป้องในองค์กร
ของคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
พระสังฆาธิการที่มีอายุ จ านวนพรรษา การปฏิบัติงานในหน้าที่ต าแหน่งพระสังฆาธิการ ต าแหน่ง
ปัจจุบัน การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี และการศึกษาทางโลกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารจัดการตามหลักอปริหานิยธรรมในองค์กรของคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์โดยรวมและราย
ด้านไม่แตกต่างกัน พระสังฆาธิการที่มีระดับการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการบริหารจัดการตามหลักอปริหานิยธรรมในองค์กรของคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕  
 

ค าส าคัญ: อปริหานิยธรรม, การบริหารจัดการ, คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ABSTRACT 
The research on “The administrative management with Conditions of 

Welfare Principle APARIHÃNIYADHAMMA” by the Nakhonsawan Sangha organization 
set objectives 1) to study the context of the administrative management with the 
Conditions of Welfare Principle by the Nakhonsawan Sangha organization; 2) to 
compare the opinions on administrative management with Conditions of Welfare 
Principle by the Nakhonsawan Sangha organization; and 3) to apply the Conditions 
of Welfare Principle to the Nakhonsawan Sangha organization’s administrative 
management. 

The study used quantitative research to work with 182 monk participants. 
The tool used in the thesis study was the designed questionnaire. The data analysis 
showed statistical values in frequency, percentage, median, and SD. The 
comparison test used- One way ANOVA. The different values were in minimal pair 
comparison from which the Least Significant Difference: LSD was found. The 
conclusion on data gathering, obstacles and suggestions were discussed in the 
thesis as well. 

The research results showed that the eccl. Administrative officers’ opinions 
towards the administrative management with the Conditions of Welfare Principle 
presented high values. Concerning details on each dimension of analysis, the 
highest value was the dimension of paying respect to the respectively ranks of the 
eccl and  paying respect honoring and respecting those elders of long experience. 
administrative officers. The other dimensions of the Principle were in high values: 
holding regular and frequent meetings; meeting together in harmony; introducing 
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no revolutionary ordinance missions and policy of nakhonsawan sangha accorrding; 
not felling under the influence of craving which arises; promoting and supporting 
the Sangha arts and cultural performance; and providing the rightful protection for 
the Sangha organization.  

The elderly and senior eccl. Administrative officers who at present holding 
the eccl. Administrative titles, in spite of having different back ground on Pali 
studies and general academic fields, did not presented different values neither on 
overall nor individual dimensions. However, those who had different Dhamma 
studies background showed the significant values on the studied opinion towards 
the administrative management with Conditions of Welfare Principle at .05. 
Keywords: APARIHÃNIYADHAMMA, Management, Nakhonsawan Sangkha According 
 
๑. บทน า 

ปัจจุบันสถานการณ์ต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เป็นความท้าทายของ
องค์การที่จะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง การศึกษา 
วัฒนธรรม เทคโนโลยี เป็นต้น ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้าง ค่าธรรมเนียมภาษี ความคาดหวัง ความ
ต้องการจากลูกค้า สังคมในโลกปัจจุบันซึ่งเป็นสังคมยุคโลกาภิวัตน์ที่เต็มไปด้วยความไร้ระเบียบ 
(Chaos)๑ และเป็นสังคมที่ประกอบไปด้วยสภาวะพ้ืนฐานของบุคคลที่มีความแตกต่างและ
หลากหลาย เช่น ค่านิยม ทัศนคติ ภาษา ความต้องการ ผลประโยชน์ และกลุ่มชาติพันธ์ ดังนั้น ด้วย
ความแตกต่างของบุคคลผนวกเข้ากับความพยายามที่จะด ารงและรักษาความเป็นอัตลักษณ์ 
(Identity) จึงเกิดการบริหารจัดการในองค์การ ฉะนั้น องค์การจะต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนา
ความสามารถให้กับองคก์าร การสร้างนวัตกรรมและการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาความรู้ความสามารถ
ของบุคลากร เพื่อให้เกิดความพร้อมและมั่นใจในการรองรับความเปลี่ยนแปลงในระยะยาว ในสังคม
หน่วยงานองค์การใดๆ ไม่ว่าจะมีขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก ในการบริหารองค์การนั้นๆ ต้องมีผู้น า
เป็นปัจจัยส าคัญอย่างยิ่งต่อความส าเร็จขององค์การนั้นๆ  ทั้งนี้ เพราะว่า ผู้น ามีภาระหน้าที่และ
ความรับผิดชอบโดยตรงที่จะต้องบริหารจัดการ เช่น การวางแผน สั่งการ ควบคุม และก ากับดูแลให้
บุคลากรขององค์การนั้นปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของ
                                                           

๑ ทฤษฎี “ไร้ระเบียบ” (Chaos Theory or Theory of Complex System) เป็นแนวคิดทาง
ฟิสิกส์ใหม่ซึ่ง Ilya Prigogine ได้น าเสนอในงานเรื่อง The Law of Chaos โดยช้ีให้เห็นว่า แนวคิดเกี่ยวกับความ
ไร้ระเบียบนี้ท าให้นักวิทยาศาสตร์ และนักสังคมศาสตร์ต้องท าความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานของกฎธรรมชาติใหม่ 
เนื่องจากความคิดที่ผ่านมา วิทยาศาสตร์มักจะมองกฎธรรมชาติว่าเป็นสิ่งที่ถูกก าหนดไว้อย่างตายตัว ซึ่งแนวคิดนี้
ได้เปลี่ยนไปเมื่อมีการค้นพบทฤษฎีเรื่อง Chaos เพราะแนวคิดนี้ได้ย้ าให้เห็นว่า รากฐานของธรรมชาติ คือ สภาวะ
แห่งการไร้เสถียรภาพ ดูเพิ่มเติมใน ยุค ศรีอาริยะ, มายาโลกาภิวัตน์, (กรุงเทพมหานคร : โครงการวิถีทรรศน์, 
๒๕๔๑), หน้า ๑๑๑-๑๑๙. 
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องค์การที่วางไว้ ปัญหาเป็นที่น่าสนใจว่า ผู้น าจะต้องท าอย่างไรหรือมีวิธีการน าอย่างไร จึงท าให้
บุคลากรในสังกัดที่เป็นผู้ตามเกิดความรักความศรัทธาและผูกพันกับงานและองค์การ ทุมเทความรู้ 
ความสามารถ  ความจริงใจ พยายามท างานนั้นให้ประสบความส าเร็จด้วยความเต็มใจ ตั้งใจในการ
ปฏิบัติงาน และส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายขององค์การ 

ปัจจุบันการบริหารงานกิจการคณะสงฆ์และกิจพระพุทธศาสนา ถือว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญ
เพราะถ้ามีระบบการบริหารที่ดีนั้น พระพุทธศาสนาก็มีความเจริญมั่นคงวัฒนาสถาพร การบริหาร
จัดการที่ดีนั้นจะต้องมีรูปแบบและวิธีการจัดการหรือมีแนวคิดซึ่งขึ้นอยู่กับการแบ่งงานมอบอ านาจ
และการกระจายงานให้ผู้บริหารระดับต่างๆ รับผิดชอบ ตามความรู้ความสามารถของตน และการ
พัฒนาในด้านต่างๆ เพราะการปกครองคณะสงฆ์ปัจจุบันนี้มีอ านาจรัฐ หน่วยงานราชการ และจารีต
ประเพณีเข้ามาเก่ียวข้อง เมื่อมีอธิกรณ์เกิดขึ้นต้องอาศัยพระธรรมวินัย พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎ
มหาเถรสมาคม ระเบียบ ฯลฯ เป็นเกณฑ์จัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ซึ่งมี ๖ องค์กรหลัก คือ 
ด้านการปกครอง การศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่ สาธารณูปการ และสาธารณ
สงเคราะห ์ตลอดถึงการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการเพ่ือควบคุมดูแลให้เป็นไปตามข้อวัตรปฏิบัติ
ของจริยาพระสังฆาธฺการ การบริหารจัดการงานคณะสงฆ์นับว่าเป็นปัจจัยส าคัญ เพราะหากมีระบบ
การบริหารจัดการองค์กรที่ดี พระพุทธศาสนาก็มีความเจริญงอกงามไพบูลย์และมั่นคงวัฒนาสถาพร  

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการตามหลักอป
ริหานิยธรรมในองค์กรของคณะสงฆ์จั งหวัดนครสวรรค์  โดยประยุกต์ ใช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา คือ หลักอปริหานิยธรรม ๗ ประการ ได้แก่ ๑. หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ ๒. ความ
พร้อมเพรียงกันประชุม เลิกประชุม และพร้อมเพียงกันท ากิจที่สงฆ์ควรท า ๓. ไม่บัญญัติสิ่งที่พระ
ตถาคตมิได้บัญญัติ ไม่ล้มล้างสิ่งที่พระตถาคตได้บัญญัติไว้แล้ว ถือปฏิบัติมั่นตามสิกขาบทที่พระ
ตถาคตได้บัญญัติไว้แล้ว รวมถึงพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎมหาเถรสมาคม ระเบียบ ค าสั่ง 
ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ภารกิจและนโยบายคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์   ๔. ให้
ความเคารพ ให้ความนับถือ ให้เกียรติต่อพระสังฆาธิการตามล าดับชั้นปกครอง ๕. ให้ความเคารพ
สิทธิ ไม่ลุอ านาจในการอยู่ร่วมกันในองค์กรคณะสงฆ์ ๖. การส่งเสริม สนับสนุนและรักษา
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามในองค์กรของคณะสงฆ์ ๗. การจัดการรักษา คุ้มครอง ปกป้องใน
องค์กรของคณะสงฆ์ แนวคิดและทฤษฎีในการบริหารจัดการองค์กร เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของพระ
สังฆาธิการที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักอปริหานิยธรรมในองค์กรของคณะสงฆ์จังหวัด
นครสวรรค์เป็นเช่นไร ความคิดเห็นของพระสังฆาธิการที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักอปริหานิย
ธรรมในองค์กรของคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์แตกต่างกันหรือไม่ แนวทางการพัฒนาการบริหาร
จัดการตามหลักอปริหานิยธรรมในองค์กรของคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ควรเป็นอย่างไร ผู้วิจัยมี
ความสนใจที่จะศึกษาการบริหารจัดการตามหลักอปริหานิยธรรมในองค์กรของคณะสงฆ์จังหวัด
นครสวรรค์ เพ่ือน าไปพัฒนาการบริหารจัดการในองค์กรของคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์และน าไป
ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กรของหน่วยงานที่เก่ียวข้องต่อไป 
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๒. วัตถุประสงค์การวิจัย 
๒.๑ เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการตามหลักอปริหานิยธรรมในองค์กรของคณะสงฆ์

จังหวัดนครสวรรค์ 
๒.๒ เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นการบริหารจัดการตามหลักอปริหานิยธรรมในองค์กร

ของคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ 
๒.๓ เพ่ือประยุกต์ใช้แนวทางการบริหารจัดการตามหลักอปริหานิยธรรมในองค์กรของ

คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ 
 

๓. ขอบเขตการวิจัย 
๓.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา   
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาการบริหารจัดการตามหลักอปริหานิยธรรมในองค์กรของ

คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ทั้ง ๗ ด้าน 
๓.๒ ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้  ได้แก่  พระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์

จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดมหานิกาย ประกอบด้วย เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะ
อ าเภอ รองเจ้าคณะอ าเภอ เจ้าคณะต าบล และเลขานุการ จ านวน ๒๙๗ รูป  

กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ พระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ สังกัด
มหานิกาย ประกอบด้วย เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอ าเภอ รองเจ้าคณะอ าเภอ 
เจ้าคณะต าบล และเลขานุการ จ านวน ๑๘๒ รูป เป็นกลุ่มศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้ โดยการเปิดตาราง
ขนาดกลุ่มตัวอย่างส าเร็จรูปของ R.C.Krejcie and D.W.Morgan ใช้วิธีการการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling)  

๓.๓ ขอบเขตด้านสถานที่   
สถานที่ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  คือ คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์  ประกอบด้วย ๑๕ 

อ าเภอ ดังนี้ คณะสงฆ์อ าเภอเมืองนครสวรรค์ คณะสงฆ์อ าเภอหนองบัว คณะสงฆ์อ าเภอชุมแสง 
คณะสงฆ์อ าเภอพยุหะคีรี คณะสงฆ์อ าเภอตาคลี คณะสงฆ์อ าเภอลาดยาว คณะสงฆ์อ าเภอแม่วงก์ 
คณะสงฆ์อ าเภอชุมตาบง คณะสงฆ์อ าเภอแม่เปิน คณะสงฆ์อ าเภอท่าตะโก คณะสงฆ์อ าเภอโกรก
พระ คณะสงฆ์อ าเภอบรรพตพิสัย คณะสงฆ์อ าเภอตากฟ้า คณะสงฆ์อ าเภอไพศาลี และคณะสงฆ์
อ าเภอเก้าเลี้ยว 

 

๔. วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ศึกษาการบริหารจัดการตามหลักอปริหานิยธรรมในองค์กรของคณะสงฆ์

จังหวัดนครสวรรค์ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่จัดท า
ขึ้นเอง  วิ เคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
เปรียบเทียบโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA ) เมื่อพบว่ามีความ
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แตกต่างกันจึงท าการเปรียบเทียบรายคู่โดยมีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant 
Difference : LSD )  และสรุปข้อมูลปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 

๕. ผลการวิจัย 
พระสังฆาธิการผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่  มีอายุอยู่ในระหว่าง ๕๑ –๖๐ ปี มีพรรษา

อยู่ในระหว่าง ๑๐ – ๒๐ พรรษา ปฏิบัติงานในต าแหน่งพระสังฆาธิการต่ ากว่า ๑๐ ปี ด ารงต าแหน่ง
เจ้าคณะต าบล มีระดับการศึกษาทางธรรมอยู่ในระดับนักธรรมชั้นเอก ไม่ได้ศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกบาลี และมีระดับการศึกษาทางโลกอยู่ในระดับปริญญาตรี 

พระสังฆาธิการมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการตามหลักอปริหานิยธรรมในองค์กร
ของคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน 
พบว่า ด้านให้ความเคารพ ให้เกียรติต่อพระสังฆาธิการตามล าดับชั้นปกครอง และให้ความเคารพ 
สักการะ นับถือ บูชาพระภิกษุผู้เป็นเถระ เป็นรัตตัญญู บวชมานาน เป็นสังฆบิดร เป็นสังฆปริณายก 
และส าคัญถ้อยค าของท่านเหล่านั้นว่าเป็นสิ่งควรรับฟัง อยู่ ในระดับมากที่สุด ด้านหมั่นประชุมกัน
เนืองนิตย์ ด้านความพร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพียงกันเลิกประชุม และพร้อมเพียงกันท ากิจที่
สงฆ์ควรท า ด้านไม่บัญญัติสิ่งที่พระตถาคตมิได้บัญญัติ ไม่ล้มล้างสิ่งที่พระตถาคตได้บัญญัติไว้แล้ว 
ถือปฏิบัติมั่นตามสิกขาบทที่พระตถาคตได้บัญญัติไว้แล้ว รวมถึงพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎมหา
เถรสมาคม ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ภารกิจและนโยบายคณะสงฆ์
จังหวัดนครสวรรค์ ด้านไม่ลุแก่อ านาจในการอยู่ร่วมกันในองค์กรคณะสงฆ์ ด้านการส่งเสริม 
สนับสนุนและรักษาศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามในองค์กรของคณะสงฆ์ ยินดีความอยู่ผาสุกแห่ง
หมู่คณะ และด้านการจัดการรักษา คุ้มครอง ปกป้องในองค์กรของคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์อยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน 

พระสังฆาธิการที่มีอายุ จ านวนพรรษา การปฏิบัติงานในต าแหน่งพระสังฆาธิการ 
ต าแหน่งปัจจุบัน การศึกษาบาลี และการศึกษาทางโลกต่างกัน มีความคิดเห็นของพระสังฆาธิการต่อ
การบริหารจัดการตามหลักอปริหานิยธรรมในองค์กรของคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์โดยรวมและ
รายด้านไม่แตกต่างกัน พระสังฆาธิการที่มีระดับการศึกษานักธรรมต่างกัน มีความคิดเห็นของพระ
สังฆาธิการต่อการบริหารจัดการตามหลักอปริหานิยธรรมในองค์กรของคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ 
 
๖. อภิปรายผล 

การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นที่ส าคัญและน่าสนใจการบริหาร
จัดการตามหลักอปริหานิยธรรมในองค์กรของคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์  โดยจะได้อภิปรายผล
ตามล าดับ  ดังนี้ 

จากการศึกษาเกี่ยวกับพระสังฆาธิการมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการตามหลักอปริ
หานิยธรรมในองค์กรของคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อค้นพบดังกล่าว
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แสดงให้เห็นว่าการบริหารจัดการตามหลักอปริหานิยธรรมในองค์กรของคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ 
ซึ่งพระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)๒  ได้กล่าวว่าเป็นการบริหารที่เป็นศิลปะแห่งการท างาน
ให้ส าเร็จโดยอาศัยคนอ่ืน นักบริหารมีหน้าที่วางแผน จัดองค์การ อ านวยการและควบคุมทรัพยากร
บุคคลและทรัพยากรอ่ืนๆ ให้ด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ หน้าที่ของ
นักบริหาร มีอยู่ ๕ ประการ คือ การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การแต่งตั้ง
บุคลากร (Staffing) การอ านวยการ (Directing) และการควบคุม (Controlling) แม้ว่าหน้าที่ของ
นักบริหารทั้ง ๕ ประการ จะถูกก าหนดโดยวิชาการสมัยใหม่ก็ตาม แต่เมื่อว่ากันทางปฏิบัติแล้ว คน
ไทยเราก็บริหารบ้านเมืองแบบนี้มานานแล้ว หน้าที่ของนักบริหารปรากฏชัดเจนในการปฏิบัติของ
องค์การตั้งแต่สมัยโบราณเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสามารถท่ีจะน ามาอภิปราย ดังนี้ 

ด้านให้ความเคารพ ให้เกียรติต่อพระสังฆาธิการตามล าดับชั้นปกครอง และให้ความ
เคารพ สักการะ นับถือ บูชาพระภิกษุผู้เป็นเถระ เป็นรัตตัญญู บวชมานาน เป็นสังฆบิดร เป็นสังฆ 
ปริณายก และส าคัญถ้อยค าของท่านเหล่านั้นว่าเป็นสิ่งควรรับฟัง อยู่ในระดับมากที่สุด  ด้านหมั่น
ประชุมกันเนืองนิตย์ ด้านความพร้อมเพรียงกันประชุม เลิกประชุม และพร้อมเพียงกันท ากิจที่สงฆ์
ควรท า ด้านไม่บัญญัติสิ่งที่พระตถาคตมิได้บัญญัติ ไม่ล้มล้างสิ่งที่พระตถาคตได้บัญญัติไว้แล้ว ถือ
ปฏิบัติมั่นตามสิกขาบทที่พระตถาคตได้บัญญัติไว้แล้ว รวมถึงพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎมหาเถร
สมาคม ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ภารกิจและนโยบายคณะสงฆ์
จังหวัดนครสวรรค์ ด้านให้ความเคารพสิทธิ ไม่ลุอ านาจในการอยู่ร่วมกันในองค์กรคณะสงฆ์ ด้าน
การส่งเสริม สนับสนุนและรักษาศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามในองค์กรของคณะสงฆ์ และด้าน
การจัดการรักษา คุ้มครอง ปกป้องในองค์กรของคณะสงฆ์อยู่ในระดับมากทุกด้านนั้นสอดคล้องกับ
งานวิจัยของพระครูสังฆรักษ์พศวีร์  ธีรปญฺโญ (ภวกานันท์)  ๓ ได้ท าการวิจัยเรื่องบทบาทของพระ
สังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์  : ศึกษากรณีพระสังฆาธิการในจังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัย
พบว่า ๑. บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์โดยรวม อยู่ในระดับมาก ได้แก่ 
ด้านการควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงาม, ด้านการศาสนศึกษา, ด้านการศึกษา
สงเคราะห์, ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา, ด้านการสาธารณูปการ และด้านการสาธารณ
สงเคราะห์ พบว่ามีบทบาทอยู่ในระดับมากทุกด้าน ๒. การเปรียบเทียบบทบาทของพระสังฆาธิการ
จังหวัดนนทบุรีที่ มีจ านวนพรรษา ระดับการศึกษาสายสามัญ การศึกษาทางเปรียญธรรม 
ประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ และการสังกัดวัดแต่ละขนาดแตกต่างกันมีบทบาทต่อการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดนนทบุรีไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน  และยังสอดคล้องกับ
                                                           

๒ พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), คุณธรรมส าหรับนักบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิ
พุทธธรรม, ๒๕๓๙), หน้า ๒-๓.  

๓พระครูสังฆรักษ์พศวีร์  ธีรปญฺโญ (ภวกานันท์), “บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ : ศึกษากรณี พระสังฆาธิการในจังหวัดนนทบุรี”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๑. 
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งานวิจัยของพระปลัดเกียรติศักดิ์ สินทวีวรกุล๔  ได้ท าการวิจัยเร่ืองบทบาทของพระสังฆาธิการใน
การบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัดกระบ่ี ผลการวิจัยพบว่า บทบาทของพระสังฆาธิการในการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัดกระบี่ทั้ง ๖ ด้านคือ ด้านการควบคุมและรักษาความเรียบร้อยดีงาม 
ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และด้านการสาธารณูปการ ด้านการสาธารณสงเคราะห์และด้าน
การศาสนศึกษา ส าหรับด้านการศึกษาสงเคราะห์๕ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของพระมหา
อานนท์  อานนฺโท ได้ศึกษาเรื่องการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในเขตจังหวัดชุมพรกับการประยุกต์ใช้
หลักภิกขุอปริหานิยธรรม ๗ ได้กล่าวไว้ว่า มีการน าหลักภิกขุอปริหานิยธรรม ๗ มาใช้ในการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดชุมพรแตกต่างกัน  จากการให้ข้อมูลของพระสังฆาธิการในจังหวัดชุมพรนั้น
ให้ความส าคัญกับการบริหารงานของคณะสงฆ์เป็นอย่างดีอยู่แล้ว ส่วนการน าหลักธรรมไปใช้ในการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์นั้นก็มีการน าไปใช้เป็นอย่างดี แต่ในบางสิ่งบางอย่างก็น าไปใช้บ้างแต่ไม่ถึงกับ
มาก ทั้งนี้อาจด้วยเหตุผลส่วนบุคคลของพระสังฆาธิการเองจึงน าหลักภิกขุอปริหานิยธรรมบางข้อไปใช้
ไม่ได้มากเท่าที่ควร ซึ่งองค์กรสงฆ์นี้เป็นองค์กรที่มีระบบสั่งการที่เป็นไปตามล าดับชั้นการปกครอง  
บางครั้งการประสานงานในบางส่วนอาจจะล่าช้าและขาดการท าความเข้าใจในนโยบาย เพราะฉะนั้น  
ควรมีการท าความเข้าใจและให้ความส าคัญในการน าหลักภิกขุอปริหานิยธรรม ๗ ไปใช้ เนื่องจากว่า
หลักภิกขุอปริหานิยธรรมนี้เป็นหลักธรรมที่เป็นแนวทางที่เป็นรูปแบบให้แก่องค์กรและควรที่บุคคลใน
องค์กรจะน าไปใช้ให้เกิดดุลยภาพ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อองค์กรสงฆ์ โดยควรเล็งเห็นถึงประโยชน์สูงสุด 

เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสังฆาธิการต่อการบริหารจัดการตามหลักอปริ
หานิยธรรมในองค์กรของคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ โดยจ าแนกตามอายุ จ านวนพรรษา การ
ปฏิบัติงานในต าแหน่งพระสังฆาธิการ  มีต าแหน่งปัจจุบัน ระดับการศึกษาบาลีและมีระดับการศึกษา
ทางโลกไม่แตกต่างกันเนื่องมาจากพระสังฆาธิการอายุ พรรษาใกล้เคียงกัน มีการศึกษาทางธรรมอยู่
ในระดับนักธรรมชั้นเอก และการศึกษาทางโลกในระดับปริญญาตรีเป็นส่วนมากซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของบุศรา เข็มทอง๖ ได้ศึกษาเรื่องคุณลักษณะผู้บริหารตามความคิดเห็นของพนักงาน
ธนาคารที่ตั้งในเขต อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรีผลการศึกษาพบว่า พนักงานธนาคารมีความคิดเห็น

                                                           
๔พระมหาอานนท์  อานนฺโท, “การบริหารกิจการคณะสงฆ์ในเขตจังหวัดชุมพรกับการประยุกต์ใช้

หลักภิกขุอปริหานิยธรรม ๗”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒), หน้า ๙๓. 

๔พระโสภณ โสภโณ, “พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม : ศึกษาเปรียบเทียบบทบาทการพัฒนา
สังคมของเจ้าคณะแขวงในกรุงเทพมหานครกับเจ้าคณะต าบลในต่างจังหวัด”, วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหา
บัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๔), หน้า ๓. 

๕พระปลดัเกียรติศักดิ์ สินทวีวรกุล, บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัด
กระบี่, วิทยานิพนธม์หาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์), ๒๕๔๘.  

๖บุศรา เข็มทอง, “คุณลักษณะผู้บริหารตามความคิดเห็นของพนักงานธนาคารที่ตั้งในเขต อ าเภอ
เมือง จังหวัดชลบุรี”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม, ๒๕๔๒), 
บทคัดย่อ. 
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เกี่ยวกับคุณลักษณะผู้บริหารในระดับมากทุกด้าน ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นคุณลักษณะของ
ผู้บริหาร ตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ลักษณะงาน ระยะเวลาการท างานและประเภทธนาคาร ใน
ภาพรวมพบว่า ไม่แตกต่างกัน แต่ระดับการศึกษานักธรรมแตกต่างกันนั้น อาจเนื่องมาจากพระ
เลขานุการของพระสังฆาธิการนั้นพึงมาบวชและได้ช่วยเหลือปฏิบัติงานของพระสังฆาธิการจึงท าให้
ความคิดเห็นแตกต่างกัน ต้องส่งเสริมให้พระเลขานุการได้ศึกษาเล่าเรียนจนจบการศึกษาแผนกธรรม
ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของพระครูมงคลศีลวงศ์ และคณะ๗ กล่าวว่า พระสังฆาธิการระดับเจ้า
อาวาสทุกรูปต้องพัฒนาตนเองให้อยู่ในระเบียบวินัยก่อนเป็นประการแรก ประการที่สองจะต้องมี
รูปแบบการปกครองในวัดวาอารามให้เรียบร้อย และประการสุดท้ายจะต้องจัดรูปแบบในการศึกษา
เล่าเรียน แผนกพระปริยัติธรรม เช่น แผนกนักธรรม แผนกบาลี ขึ้นในวัดของตน นอกจากนี้จะต้อง
อบรมวิปัสสนากรรมฐานให้กับพระภิกษุสามเณร เรียกว่า พัฒนาจิตใจของพระภิกษุสามเณรให้มี
ความมั่นคง เพื่อพระภิกษุสามเณรจะได้น าหลักการพัฒนาจิตใจนี้ไปสู่เด็กหรือเยาวชนหรือยุวพุทธให้
หันเข้ามาศึกษาหาความรู้ด้านพระพุทธศาสนา เรียกว่า จริยธรรม การให้การศึกษา ด้านจริยธรรมก็
คือการเปิดโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ขึ้น การเปิดโรงเรียนเด็กเล็ก ที่เรียกว่าเด็กก่อนเกณฑ์ 
ซึ่งเป็นโครงการของมหาเถรสมาคม ก็เพ่ือเป็นการชักจูงเด็กเล็กให้หันเข้ามาพ่ึงพระสงฆ์ พระสงฆ์ก็มี
บทบาทช่วยเหลือเด็กเล็กด้วยเมตตาธรรม เด็กเล็กเหล่านี้ ก็คือ ลูกหลาน ชาวบ้านที่ต้องออกไป
ประกอบอาชีพ เมื่อวัดรับดูแลลูกหลานให้ ความเลื่อมใสศรัทธาต่อวัด ต่อพระพุทธศาสนา ก็บังเกิด
ขึ้นกับประชาชนจึงเห็นได้ว่า พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส นอกจากจะมีหน้าที่ในการดูแลวัด 
พัฒนาวัดแล้ว ยังต้องช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนพร้อมกันไปด้วย และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
พระวุฒิกรณ์ วุฑฺฒิกรโณ๘ ได้ศึกษาเทคนิคและวิธีการเผยแผ่พุทธธรรม ของพระราชวรมุนี (ประยูร 
ธมฺมจิตฺโต) จากการศึกษาพบว่า เนื้อหาพุทธธรรมของพระราชวรมุนีมีจุดเด่นคือ มีเนื้อเรื่องบรรยาย
ธรรมเป็นล าดับชั้น เป็นขั้นตอน แต่ละประเด็นจะมีความรู้ใหม่ๆ ให้ขบคิดอยู่เสมอ โดยใช้ภาษาร่วม
สมัย ฟังเข้าใจง่าย อธิบายพุทธธรรมได้ลุ่มลึก ชัดเจน โดยสามารถสรุปประเภทเนื้อหาของพุทธธรรม
ที่ท่านน าเสนอได้ ๔ ประเภท ดังนี้คือ เนื้อหาประเภทพัฒนาจิตใจเพ่ือชีวิตที่ดีงาม เนื้อหาประเภท
บูรณาการและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เนื้อหาประเภทพระธรรมเทศนา เนื้อหาประเภทวิชาการ 

 
๗. ข้อเสนอแนะ 

ในการศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารจัดการตามหลักอปริหานิยธรรมในองค์กรของคณะสงฆ์
จังหวัดนครสวรรค์ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้  
                                                           

๗พระครูมงคลศีลวงศ์, พระมหารุ่น ธีรปญฺโญ และพระศรีรัตนมุนี,  พระสงฆ์กับการพัฒนาชนบท.  การ
แสวงหาเส้นทางการพัฒนาชนบทของพระสงฆ์ไทย, อ้างถึงใน พระปลัดเกียรติศักดิ์  สินทวีวรกุล, “บทบาทของพระ
สังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัดกระบี่”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารการศึกษา), 
(บัณฑิตวิยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๘), หน้า ๑๑. 

๘พระวุฒิกรณ์  วุฑฺฒิกรโณ, ศึกษาเทคนิคและวิธีการเผยแผ่พุทธธรรมของพระราชวรมุนี, ปริญญา
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), บทคัดย่อ. 
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๗.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
๑. ควรมีการก าหนดหลักอปริหานิยธรรม ๗ ให้เป็นพันธกิจ และเป็นรูปแบบใน

การบริหารกิจการคณะสงฆ์ เพ่ือให้เกิดเป็นรูปธรรมและน าไปปฏิบัติได้จริง 
๒. ควรมีการตรวจสอบ ประเมินผล วัดมาตรฐานการบริหารงานของพระสังฆาธิ

การโดยการน าหลักธรรมไปใช้เพ่ือเป็นระเบียบแบบแผนที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
๓. ควรมีการก าหนดรูปแบบการยกระดับการบริหาร เพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์และ

สอดคล้องกับการบริหารงานของรัฐ อันจะท าให้คณะสงฆ์มีความก้าวหน้าและทันต่อเหตุการณ์มากขึ้น 
 

๗.๒ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
๑. ควรที่จะน าหลักธรรมอ่ืน ๆ ที่เหมาะสม  กับบทบาทพระสังฆาธิการในการ

บริหารกิจการคณะสงฆ์ ในด้านอ่ืนๆ เช่นสัปปุริสธรรม ๗ และสารานียธรรม ๖ ที่มีคุณธรรมในการ
บริหารตนเองและผู้อ่ืนครบถ้วน 

๒. บทบาทพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ใน ๖ ด้าน มีการ
ปกครองเป็นต้น ควรมุ่งไปที่หลักธรรมสั้น ๆ ด้วย เช่นพรหมวิหาร ๔ เป็นต้น ก็มีความจ าเป็นที่
จะต้องท าการวิจัยในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในหลักธรรมสั้นๆ นี้ เพ่ือจะได้ท าให้อุบาสกและ
อุบาสิกาผู้ ไม่ค่อยมีเวลาใกล้ชิดกับวัดมากนักจดจ าได้เร็วและขึ้นใจสามารถที่จะน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 
 
 
 

บรรณานุกรม 
 

 (๑) หนังสือ: 
พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), คุณธรรมส าหรับนักบริหาร, กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิ

พุทธธรรม, ๒๕๓๙. 
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). พุทธวิธีบริหาร. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ มหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 
วิโรจน์ สารรัตนะ. การบริหาร หลักการ ทฤษฎี และประเด็นทางการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : 

ทิพย์วิสุทธิ์, ๒๕๔๒. 
ยุค ศรีอาริยะ. มายาโลกาภิวัตน์. กรุงเทพมหานคร : โครงการวิถีทรรศน์, ๒๕๔๑. 

(๒) วิทยานิพนธ์/รายงานการวิจัย: 
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พระครูสังฆรักษ์พศวีร์  ธีรปญฺโญ(ภวกานันท์). “บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ : ศึกษากรณี พระสังฆาธิการในจังหวัดนนทบุรี. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๑. 

พระมหาอานนท์  อานนฺโท. “การบริหารกิจการคณะสงฆ์ในเขต จังหวัดชุมพรกับการประยุกต์ใช้
หลักภิกขุอปริหานิยธรรม ๗, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒. 

พระโสภณ โสภโณ. “พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม : ศึกษาเปรียบเทียบบทบาทการพัฒนา
สังคมของเจ้าคณะแขวงในกรุงเทพมหานครกับเจ้าคณะต าบลในต่างจังหวัด. วิทยานิพนธ์
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๔. 

พระปลัดเกียรติศักดิ์ สินทวีวรกุล. บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัด
กระบี่. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  

พระครูมงคลศีลวงศ์, พระมหารุ่น ธีรปญฺโญ และพระศรีรัตนมุนี.  พระสงฆ์กับการพัฒนาชนบท.  การ
แสวงหาเส้นทางการพัฒนาชนบทของพระสงฆ์ไทย. อ้างถึงใน พระปลัดเกียรติศักดิ์  สิน
ทวีวรกุล.“บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัดกระบี่ . 
วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารการศึกษา) . บัณฑิตวิยาลัย : 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๘. 

พระวุฒิกรณ์  วุฑฺฒิกรโณ. ศึกษาเทคนิคและวิธีการเผยแผ่พุทธธรรมของพระราชวรมุนี. ปริญญา
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต.บัณฑิตวิทยาลัย : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓. 

บุศรา เข็มทอง. “คุณลักษณะผู้บริหารตามความคิดเห็นของพนักงานธนาคารที่ตั้งในเขต อ าเภอ
เมือง จังหวัดชลบุรี. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม, ๒๕๔๒. 
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Koontz,Harold &Cyril O’ Donnell. Principle Of Management : An Analysis of 
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ศึกษาคุณธรรม ๘ ประการของนักเรียนมัธยมศึกษา 
ในเขตอ าเภอไพศาลี  จังหวัดนครสวรรค์ 

Moral Education 8 Secondary School Students  
in Phisalee District, Nakhonsawan Province 

 
อดิศัย  กอวัฒนา 

 
บทคัดย่อ 

 บทความนี้มีวัตถุประสงค์  ๑) เพ่ือศึกษาคุณธรรม ๘ ของนักเรียนมัธยมศึกษาในเขต
อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์  ๒) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อคุณธรรม ๘ ประการของ
นักเรียนมัธยมศึกษาในเขตอ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ 
๓) เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการศึกษาคุณธรรม ๘ ประการของนักเรียน
มัธยมศึกษาในเขตอ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์  โดยศึกษากลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนก าลังศึกษา
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ ของสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ ในอ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน ๓ โรงเรียน ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน ๒๗๘ คน ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงส ารวจ รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) วิเคราะห์ ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เปรียบเทียบโดยการทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) เมื่อพบว่ามีความแตกต่างกันจึงท าการเปรียบเทียบรายคู่
โดยมีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference: LSD) และสรุปข้อมูลปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ โดยวิเคราะห์ และสังเคราะห ข้อมูลที่ได้ 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 นักศึกษามีความคิดเห็น ต่อคุณธรรม ๘ ประการ ของนักเรียนมัธยมศึกษาในเขตอ าเภอ
ไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = ๓.๗๕) เมื่อพิจารณารายละเอียดใน
แตล่ะดา้น พบว่า อยู่ในระดับมากทุกดา้น 
 ผลการเปรียบเทียบการศึกษาคุณธรรม ๘ ประการ ที่มีผลต่อนักเรียนมัธยมศึกษาในเขต
อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ, ระดับการศึกษา, เกรด
เฉลี่ย, รายได,้ และอาชีพของผู้ปกครอง โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านก็
พบว่าไมแ่ตกต่างกันตามนัยส าคัญทางสถิติที่ .๐๕ จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย เมื่อมองในภาพรวม 
และแบ่งเป็นกลุ่มตามปัจจัยส่วนบุคคล เพศ ระดับการศึกษา รายได้ และอาชีพผู้ปกครอง ก็พบว่าไม่
แตกต่างกัน ตามนับส าคัญทางสถิติที่ .๐๕ จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ แต่ที่ยังพบว่า ภาพรวม

                                                           
อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
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แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ก็พบว่าแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย เมื่อ
มองในภาพรวม ในด้านเกรดเฉลี่ย พบว่า ด้านความขยัน ด้านความประหยัด ด้านความสุภาพ และ
ด้านความสะอาด พบว่า แตกต่างกันตามนัยส าคัญทางสถิติที่ .๐๑ จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 รูปแบบการประยุกต์ ใช้หลักคุณธรรม ๘ ประการ ส าหรับนักเรียน โดยภาพรวมแบ่ง
ออกเป็น ๒ ขั้นตอน คือ ๑) การประยุกต์ ใช้หลักคุณธรรม ๘ ประการ และ๒) ระดับความคิดเห็น
สูงสุดของนักเรียน ซึ่งอธิบายในรายละเอียด ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ ๑ ประยุกต์ใช้หลักคุณธรรม ๘ ประการของนักเรียนมัธยมศึกษาในเขตอ าเภอ
ไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์นครสวรรค์  ทั้ง ๘ ด้าน คือ ด้านความขยัน ด้านความประหยัด ด้าน
ความซื่อสัตย์  ด้านความมีวินัย ด้านความสุภาพ ด้านความสะอาด ด้านความสามัคคี ด้านความมี
น้ าใจ  
 ขั้นตอนที่ ๒ ระดับความเห็นสูงสุดของนักเรียน เป็นขั้นตอนสูงสุดของการใช้หลัก
คุณธรรม ๘ ประการส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาในเขตอ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์นครสวรรค์
เมื่อผ่านขั้นตอนท่ี ๑ และถึงขั้นตอนท่ี ๒ แล้วจะสามารถสร้างระดับความเห็นสูงสุดแก่นักศึกษาได ้ 
ค าส าคัญ: คุณธรรม, นักเรียนมัธยมศึกษา 

 
ABSTRACT 

 The objectives of the research were: 1) to study Moral Education 8 of 
Secondary School. Students in Phaisalee District Nakhonsawan Province 2) to 
compare the opinions towards Moral Education 8 Secondary School Students in 
Phaisalee District Nakhonsawan Province classify by persona[ factors and,  3) to 
study the problems, barriers and suggestions in Moral Education 8 Secondary 
School Students in Phaisalee District Nakhonsawan Province. The study sample 
consisted of student are studying high school students 2556 B.E of the office of 
Education School District in Phaisalee District Nakhonsawan Province. The sample 
size of three school Consisted of Qualitative 278 bodies. Methodology was applied 
used to collect survey data using questionnaire. The study was survey Research. 
The research tool. used questionnaire. The data were analyzed to find frequency 
percentage, mean and standard deviation. The test of hypotheses had been made 
by t - test, One Way ANOVA. lf there were significant difference the Multiple. 
Comparison by the Least Significant Difference: LSD. And summarized the problems, 
barriers and suggestions by analyzed and synthesized the collected data. 
 The findings of the study had been found that: Students opinion towards 
Moral Education 8 Secondary School Students in Phaisalee District Nakhonsawan 
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Province as wrote were in high mean scores ( X = 3.73 ). When considering to each 
aspect it was at so found that there were high mean scores in act aspect. 
 Results of the comparison of the Marat Education 8 Secondary School 
Students in Phaisalee District Nakhonsawan Province classify by personal factors 
were gender, education at Level, mean score, income and occupation of parents as 
a whole no significant difference. When considering to each aspect there were 
found that no statistical significance at .05 Levet. Therefore rejected the hypothesis 
but at so found that the overate difference when considering each aspect is 
different. Research hypothesis is accepted when viewed as a whote found that the 
average grade in the diligent, economize, petite and clean found that there were 
significant differences according to statistics. Therefore accept the hypothesis set. 
 Model for the application at moral principles for student's overview is 
demoded into two stages. 1) Marat Education 8, and 2) top of student's opinion 
which is described in detail as follows: 
 Step 1 application Moral Education 8 Secondary School Students in 
Phaisalee District Nakhonsawan Province were diligent, honest, discipline, polite, 
clean. Union and good wall. 
 Step 2 top of student's opinion is the highest stage of Moral Education 8 
Secondary School Students in Phaisalee District Nakhonsawan Province. After step 
one and the second step is to build up the student's opinion. 
Keywords: Moral, Secondary School Students  
 
๑. บทน า 
 การก าหนดทิศทางการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) จึงมุ่งให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา เพราะคนเป็นปัจจัยชี้ขาด
ความส าเร็จของการพัฒนาในทุกเรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจเป็นเพียงเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ช่วยให้คน
มีความสุขและมีชีวิตที่ดีขึ้น ยุทธศาสตร์หลักของการพัฒนาในแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที ่๑๑ จึงเป็นการพัฒนาคนและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางสังคมให้มีความม่ันคง สร้าง
เสริมความเข้มแข็งของชุมชนและครอบครัว เพ่ือเป็นการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ
ชีวิตของมนุษย์เพ่ือมุ่งสู่ “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม และมี
ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง”๑ กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงปัญหาที่สูงผลกระทบต่อ

                                                           
 ๑ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี ๑๑, (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานฯ, ๒๕๕๕), หนา้ ช-ฏ. 
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พฤติกรรมและค่านิยมของเด็กและเยาวชนดังกล่าว จึงได้พยายามขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ 
ด าเนินการไปตามอ านาจหน้าที่ของตนร่วมมือกันแก้ไขปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง โดยเฉพาะ “ครู” ต้องเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Change agent) ที่สามารถ
ขับเคลื่อนองคก์ารได้รวดเร็วที่สุด เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีโอกาส และเวลามากที่สุดในการเสริมสร้าง
คุณลักษณะที่ดีให้กับผู้เรียนและโรงเรียนเป็นศูนย์กลางส าคัญของการรวมพลังจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะครอบครัวที่สามารถผลักดันแนวคิดใหม่ๆ ให้เกิดผลเป็นองค์ประกอบส าคัญด้านคุณธรรม
จริยธรรมด้วยคนเก่งและมีความสุข ดังนั้น นักเรียนมัธยมศึกษาในเขตอ าเภอไพศาลี จังหวัด
นครสวรรค์ ซึ่งจัดให้มีการเรียนการสอน ตามนโยบายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พุทธศักราช ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มีกระบวนการและวิธีการเรียนรู้ที่
หลากหลาย โดยให้ผู้สอนค านึงถึงพัฒนาการเรียนในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง ให้ผู้เรียนเรียนรู้และ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเน้นการเรียนรู้คู่คุณธรรม สอดแทรกกระบวนการในการเรียนรู้ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ในลักษณะองค์รวมโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญเน้นการปฏิบัติพัฒนาความคิด กล้า
ตัดสินใจ ใส่ใจและเคารพในความคิดของผู้ อ่ืน รู้จักมองปัญหาของสังคมและมีส่วนร่วมในการ
สร้างสรรค์ ได้ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษา มีกิริยา วาจา และมารยาทงดงาม
ตามกาลเทศะ เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน อดทน อดกลั้น ขยัน ประหยัด อดออม ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ 
มีสุขภาพและจิตใจดีหลีกเลี่ยงสารเสพติด และมีความภูมิใจความเป็นไทย 
 จากความส าคัญและสาเหตุของปัญหาการจัดการเรียนรู้คู่คุณธรรมดังกล่าว ผู้วิจัยมี
ความสนใจที่จะศึกษาด้านคุณธรรม ๘ ประการ ขอนักเรียนมัธยมศึกษา ในเขตอ าเภอไพศาลี 
จังหวัดนครสวรรค์ ว่าน าคุณธรรม ๘ ประการ มาประยุกต์ใช้ส าหรับนักศึกษามากน้อยเพียงใดทั้งนี้
เพ่ือให้นักเรียนมัธยมศึกษา ในเขตอ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์นั้น ตระหนักและน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ เพ่ือประโยชน์สุขทางสังคม ประเทศชาติ และยังบรรลุเป้าหมายของตนเองในการ
ด ารงชีวิตกับบุคคลทั่วไปในสังคมได้ 

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๒.๑ เพ่ือศึกษาคุณธรรม ๘ ประการนักเรียนมัธยมศึกษา ในเขตอ าเภอไพศาลี จังหวัด
นครสวรรค์ 
 ๒.๒ เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อคุณธรรม ๘ ประการ ของนักเรียนมัธยมศึกษาใน
เขตอ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วบุคคล 
 ๒.๓ เพ่ือศึกษาปญัหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ในการศึกษาคุณธรรม ๘ ประการ ของ
นักเรียนมัธยมศึกษาในเขตอ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 
 
๓. วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยวิธีการเชิง
ส ารวจ(Survey research) เพ่ือให้การวิจัยเรื่อง คุณธรรม ๘ ประการ ของนักเรียนมัธยมศึกษาใน
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เขตอ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ประชากร ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนมัธยมศึกษาในเขต
อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๖ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 
๔๒  ในเขตอ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ จ านวนประชากรทั้งสิ้น ๑,๐๕๕ คน กลุ่มตัวอย่างใน
การวิจัยเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เขต ๔๒ ในเขตอ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน ๓ 
โรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยใช้ตารางของ R.C.Krejcie and D.W.Morgan๒ ได้ประชากร
นักเรียนจ านวน ๒๗๘ คน ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย  
 
๔. ผลการศึกษา 
 ๔.๑ ข้อมูลทั่วไป ของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง
จ านวน ๑๔๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๕๒ ระดับชั้นการศึกษา มัธยมศึกษาและมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ที่
เท่ากัน จ านวน ๙๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๔๕ เกรดเฉลี่ย ๒.๐๐ – ๒.๙๙ จ านวน ๑๐๔ คน คิด
เป็นร้อยละ ๓๗.๔๑ รายได้ ๓๑ – ๕๐ บาท จ านวน ๑๓๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๕๖ และอาชีพ
ของผู้ปกครองเกษตรกรรม จ านวน ๑๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๓๖ 
 ๔.๒ ความคิดเห็นของนักเรียนต่อคุณธรรม ๘ ประการ ส าหรับของนักเรียน
มัธยมศึกษาในเขตอ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 
 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = ๓.๗๓) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า 
อยู่ในระดับมากทุกดา้น 
 ๑) ด้านความขยัน ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็น ต่อคุณธรรม ๘ ประการ
ของนักเรียนมัธยมศึกษาในเขตอ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 
๓.๗๕) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
 ๒) ด้านความประหยัด ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็น ต่อคุณธรรม ๘
ประการ ของนักเรียนมัธยมศึกษาในเขตอ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้านความประหยัด โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = ๓.๖๕) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อของด้านความประหยัด 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ 
 ๓) ด้านความซื่อสัตย์ ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็น ต่อคุณธรรม ๘ 
ประการของนักเรียนมัธยมศึกษาในเขตอ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้านความซื่อสัตย์ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = ๓.๗๒) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อของด้านขันติ พบว่า 
อยู่ในระดับมากทุกข้อ 
 ๔) ด้านความมีวินัย ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็น ต่อคุณธรรม ๘ 
ประการของนักเรียนมัธยมศึกษาในเขตอ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้านความมีวินัย โดย

                                                           
 ๒Krejcie, Robert V., & Morgan, Daryle W, Determining Sample Size for Research 
Activitie, (Educational and Psychological Measureme, 1970), p. 608. 
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ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  =๓.๘๕) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อของด้านความมีวินัย 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ 
 ๕) ด้านความสุภาพ ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็น ต่อคุณธรรม ๘ 
ประการ ของนักเรียนมัธยมศึกษาในเขตอ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้านความสุภาพ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = ๓.๖๘) เม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อของด้านความสุภาพ 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ 
 ๖) ด้านความสะอาด ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็น ต่อคุณธรรม ๘ 
ประการของนักเรียนมัธยมศึกษาในเขตอ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์  ด้านความสะอาด โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = ๓.๖๕) เม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อของด้านความสะอาด 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ 
 ๗) ด้านความสามัคคี ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็น ต่อคุณธรรม ๘ 
ประการของนักเรียนมัธยมศึกษาในเขตอ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์  ด้านความสามัคคี โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = ๓.๗๒) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อของด้านความสามัคคี
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ 
 ๘) ด้านความมีน  าใจ ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็น ต่อคุณธรรม ๘ 
ประการของนักเรียนมัธยมศึกษาในเขตอ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้านความมีน้ าใจ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = ๓.๘๕) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อของด้านความมีน้ าใจ 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ 
 ๔.๓ เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อคุณธรรม ๘ ประการ ของนักเรียนมัธยมศึกษาใน
เขตอ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยจ าแนกกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็น ของนักเรียนต่อคุณธรรม ๘ ประการ ของนักเรียน
มัธยมศึกษาในเขตอ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ เป็นการทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์
ความแตกต่างระหว่างตัวแปร ได้แก่ การจ าแนกตามเพศ, ระดับชั้นการศึกษา, เกรดเฉลี่ย, รายได้, 
และอาชีพของผู้ปกครอง ตามสมมติฐาน ดังนี้ 
 เพศ เมื่อเปรียบเทียบเกี่ยวกับเพศระหว่างนักเรียน จากการศึกษาคุณธรรม ๘ ประการ
ของนักเรียนมัธยมศึกษาในเขตอ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า นักศึกษาที่มีเพศต่างกัน มี
ระดับความคิดเห็นต่อคุณธรรม ๘ ประการ ส าหรับของนักเรียนมัธยมศึกษาในเขตอ าเภอไพศาลี 
จังหวัดนครสวรรค์ โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษาที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
คุณธรรม ๘ ประการ ไมแ่ตกต่างกัน  
 ระดับชั นการศึกษา เมื่อเปรียบเทียบเกี่ยวกับระดับชั้นการศึกษา คุณธรรม ๘ ประการ 
ของนักเรียนมัธยมศึกษาในเขตอ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า นักเรียนที่มีระดับชั้น
การศึกษาต่างกัน มีระดับความคิดเห็นว่าคุณธรรม ๘ ประการ ของนักเรียนมัธยมศึกษาในเขต
อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยรวมไม่แตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ซึ่งไม่
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เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นักเรียนที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็น
ต่อคุณธรรม ๘ ประการ ไมแ่ตกต่างกัน 
 เกรดเฉลี่ย เมื่อเปรียบเทียบเกี่ยวกับเกรดเฉลี่ย คุณธรรม ๘ ประการของนักเรียน
มัธยมศึกษาในเขตอ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า นักเรียนที่มีระดับเกรดเฉลี่ยต่างกัน มี
ระดับความคิดเห็นว่าคุณธรรม ๘ ประการของนักเรียนมัธยมศึกษาในเขตอ าเภอไพศาลี จังหวัด
นครสวรรค์ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้ง
ไว้เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยต่างกันมีความคิดเห็นต่อคุณธรรม ๘ 
ประการแตกตา่งกันยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้  
 ๔.๔ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะแนวทางคุณธรรม ๘ ประการ ของนักเรียน
มัธยมศึกษาในเขตอ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์  
 โดยภาพรวมส่วนใหญ่ตอบแบบสอบถามปัญหาและอุปสรรคว่า ด้านความขยัน นักเรียน
บางส่วนไม่ค่อยจะสนใจท าการบ้าน ๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๓๑ และนักเรียนบางส่วนขาดความ
อดทน ไม่ค่อยท าแบบฝึกหัด ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๕๙ ด้านความประหยัด นักเรียนบางคนยัง
ใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือย ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๕๙ และนักศึกษาบางคนยังวางแผนการใช้เงินไม่เป็น 
๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๖๗ ด้านความซื่อสัตย์ นักศึกษาบางส่วนไม่ค่อยเข้าเรียนตรงเวลาชั่วโมง  
๑๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๑๑ และนักศึกษาบางส่วนไม่ค่อยท าตามสัญญาที่ให้ไว้กับตนเอง และ
อาจารย์ ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๐๓ ด้านความมีวินัย นักศึกษาบางส่วนไม่ค่อยกระท าตาม
กฎระเบียบของวิทยาลัย ๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๖๗ และนักศึกษาบางกลุ่มไม่ค่อยจะขออนุญาต
ก่อนหยิบของคนอ่ืนมาใช้ ๑๑ คิดเป็นร้อยละ ๓.๙๕ ด้านความสุภาพ นักศึกษาบางคนพูดจาไม่
สุภาพกับเพ่ือนๆ และครูอาจารย์ ๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๓๑ และนักศึกษาบางส่วนไม่ค่อย
ขอบคุณเมื่อได้รับความช่วยเหลือจากคนอ่ืน ๑๐ คิดเป็นร้อยละ ๓.๕๘ ด้านความสะอาด นักเรียน
ชอบทิ้งขยะลงบริเวณวิทยาลัยไม่ทิ้งลงถังขยะ ๑๓ คิดเป็นร้อยละ ๔.๖๗ และนักศึกษาบางคนไม่
ค่อยจะดูแลรักษาความสะอาดเมื่อใช้ห้องน้ า ๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๙๕ ด้านความสามัคคี 
นักเรียนบางคนไม่ค่อยให้ความร่วมท ากิจกรรมในกลุ่มกับเพื่อนๆ ๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๓๙ และ
นักศึกษาไม่ชอบเสียสละเวลาและการช่วยเหลือผู้อ่ืน ๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๖๐ ด้านความมี
น้ าใจนักศึกษาไม่เคยช่วยเหลือสังคมส่วนหนึ่งยังท างานร่วมกับผู้อ่ืนไม่ได้และบางส่วนไม่ค่อยยอมรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ๙ คน ๓.๒๓ และนักเรียนยังเห็นแก่ตัวในการแบ่งปันสิ่งของให้เพ่ือนยืมใช้ 
๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๑๕ 
 ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขดังนี้ ด้านความขยัน ฝึกเรียนให้มีความอดทน อดกลั้น 
พยายามเข้มแข็งไม่ท้อถอยต่องานที่เราท า ขยันหมั่นเพียร ช่วยพ่อแม่ประหยัด ต้องต่อสู้กับปัญหา 
ด้านความประหยัด สอนให้นักศึกษารู้จักเก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สิน สิ่งของแต่พอควรพอประมาณ 
ท าแบบฝึกหัด หาความรู้เพ่ิมเติม ช่วยเหลืองานบ้าน ชุมชนและสังคม ด้านความซื่อสัตย์ ต้องพูด
ความจริง จริงใจ มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ด้านการมีวินัย ฝึกนักศึกษาให้เป็นผู้ที่ปฏิบัติตนใน
ขอบเขตกฎระเบียบของสถาบัน องคก์ร สังคมและประเทศ โดยที่ตนเองยินดีปฏิบัติตามอย่างเต็มใจ
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และตั้งใจ การแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบรู้จักเข้าแถวรับบริการตามล าดับ ด้านความสุภาพ 
ส่งเสริมนักเรียนให้ใช้ถ้อยค าที่สร้างความรู้สึกที่ดีต่อกันและเรียบร้อย อ่อนโยน ละมุนละม่อม มี
กิริยามารยาทท่ีดีงาม มีสัมมาคารวะ ต่อเพ่ือนๆ ครู และผู้ปกครองด้านความสะอาด ฝึกนักศึกษาให้
เป็นผู้ที่รักษาร่างกาย ที่อยู่อาศัย ความสามัคคี ให้เรียนมีความรักใคร่กลมเกลียว ไมเ่อาเปรียบกัน ไม่
ยุยงให้เกิดแตกแยก ไม่ก่อการทะเลาะวิวาท และนักศึกษาร่วมมือกันท างานเพ่ือประโยชน์ของหมู่
คณะ มีพร้อมเพรียงกันปรองดองกันในการท างานหรือประกอบภารกิจอย่างใดอย่างหนึ่งให้ส าเร็จ 
ด้านความมีน้ าใจ รู้จักการให้แบง่ปันเสียสละบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือส่วนรวมไม่ตระหนี่ถี่เหนี่ยวเปิดใจ
ให้กว้าง รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่เสียสละเพียงน้อยความคิดทุกคน หมั่นท าตัวให้เป็นคนเสียสละพยายาม
เอาใจเขามาใส่ใจเรา มีความแบ่งปันของให้คนจน รู้จักแบ่งเวลาให้เป็น ท าบุญหรือช่วยเหลือผู้อ่ืน
บ้าง ไม่ท าอะไรเกินตนผู้ปกครองผู้ใหญ่คุณครูหรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบต้องรู้จักเสียสละ เป็น
แบบอย่างที่ดีและเอาจริงกับเรื่องที่ไม่ดีเหล่านี้ จะต้องชี้ถึงโทษและผลที่ตามมา สอนให้รู้จักคิดและ
ท าในสิ่งที่ถูกตอ้ง สร้างความรักในโรงเรียนชี้แนะและบอกหลักการด าเนินชีวิตให้ถูกต้อง ดูแลเอาใจ
ใส่ครอบครัวดูแลเอาใจใส่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เช่น ออกก าลังกายเล่นกีฬา ฟังเพลง หา
กิจกรรมที่ตนเองชอบ หาคบเพ่ือนดีๆกวดขันไม่เผยแพร่สื่อไม่ดี  ให้ความรู้ความเข้าใจให้มีหน้าที่ใน
ครอบครัว เพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวมสิ่งที่ดีที่สุดก็คือ “จริงใจ ถูกต้อง รู้จักตนเอง ประมาณตน” 
เพ่ือที่เยาวชนจะได้น าไปประพฤติปฏิบัติตามให้เกิดผลสัมฤทธิ์แก่ตน จะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีใน
สังคมตอ่ไปในอนาคต 
 
๕. ข้อเสนอแนะ 
 ในการศึกษาวิจัยเรื่องคุณธรรม ๘ ของนักเรียนมัธยมศึกษาในเขตอ าเภอไพศาลี จังหวัด
นครสวรรค์ มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ๑) โรงเรียนควรปรับปรุงด้านคุณธรรม ๘ ประการของโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น 
 ๒) โรงเรียนควรเพิ่มกิจกรรมคุณธรรม ๘ ประการในโรงเรียน 
 ๓) โรงเรียนควรปรับปรุงด้านคุณธรรม ๘ ประการ มีการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การบริหารงาน ด้านคุณธรรม ๘ ประการในโรงเรียน 
 ๔) โรงเรียนควรสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคลากร ผู้ปกครอง และนักศึกษาให้มากขึ้น 
 ๕) ผู้บริหาร และคณาจารย์ ควรจะบริหารงาน ด้านคุณธรรม ๘ ประการแบบการมีส่วน
ร่วม โดยให้คณาจารย์ นักเรียน และชุมชน ก าหนดนโยบาย วางแผน และปฏิบัติตามแผน 
 ๖) โรงเรียนควรจะก าหนดนโยบายเร่ือง ด้านคุณธรรม ๘ ประการไว้ในแผนปฏิบัติงาน
ของวิทยาลัย โดยผู้บริหารต้องเป็นผู้น าในการบริหารงาน ด้านคุณธรรม ๘ ประการ 
 ๗) โรงเรียนควรจัดหาอุปกรณ์ในการเรียนการสอนด้านคุณธรรม ๘ ประการให้เพียงพอ 
 ๘) โรงเรียนควรจัดตั้งคณะกรรมการด้านคุณธรรม ๘ ประการเพื่อรับผิดชอบงานด้านนี้ 
โดยเฉพาะ 
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 ๙) โรงเรียนควรจัดกิจกรรมคุณธรรม ๘ ประการปลูกจิตส านึกให้กับคณาจารย์ และ
นักเรียนให้มากขึ้น 
 ๑๐) โรงเรียนควรแสวงหาความร่วมมือจากชุมชนโดยผ่าน คณะกรรมการสถานศึกษา
สมาคมศิษยเ์กา่ และทรัพยากรบุคคลในท้องถิ่น 
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ชีววิทยาเชิงพุทธ : ระบบความสัมพันธ์ของชีวิตและสิ่งแวดล้อม และการสร้างปัจจัย
เกื้อกูลต่อการพัฒนาชีวิตตามหลักสัปปายะ 

Buddhist Biology: Systemic Relationship of Life and 
Environment, And the Creation of Supportive Factors for 

Development of Life Based on the Seven Suitable (Sappāya) 
 

สานุ มหัทธนาดุลย์ 
บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาระบบความสัมพันธ์ของชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่
ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาและชีววิทยา รวมถึงเพ่ือสร้างปัจจัยเกื้อกูลต่อการพัฒนาชีวิตตาม
หลักสัปปายะที่สอดคล้องกับหลักภาวะธ ารงดุลทางชีววิทยา ตลอดจนเพ่ือส ารวจระดับความรู้และ
การประยุกต์ใช้หลักสัปปายะในการจัดระบบความสัมพันธ์ของชีวิตและสิ่งแวดล้อมตามหลักชีววิทยา
เชิงพุทธ 
 ผลการวิจัยพบว่า ระบบความสัมพันธ์ของชีวิตและสิ่งแวดล้อมตามหลักชีววิทยาเชิงพุทธ
มีเซลล์และพันธุกรรมเป็นความสัมพันธ์ของชีวิต ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
เป็นไปใน ๒ มิติคือ มิติความสัมพันธ์ของการอาศัยอยู่ร่วมกันในระบบนิเวศระหว่างสิ่งมีชีวิตด้วยกัน 
และมิติความสัมพันธ์มุมกว้างระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ทุกมิติอาศัยหลัก
ภาวะธ ารงดุล ซ่ึงเป็นหลักการส าคัญทางชีววิทยาที่ท าให้เราเข้าใจถึงการปรับตัวของร่างกายในการ
ด ารงอยู่ในสภาวะแวดล้อมตามธรรมชาติได้อย่างกลมกลืนสอดประสานกับธรรมชาติ หลักการนี้สอด
รับกับหลักสัปปายะของพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นหลักการอธิบายความส าคัญของปัจจัยต่างๆ ที่มีส่วน
เกื้อกูลต่อการด ารงอยู่ของชีวิตและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และ
ปัญญา คุณภาพชีวิตที่ดีเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อปัจจัยเหล่านี้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสม สมดุลพอดี เมื่อน า
หลักการดังกล่าวไปสร้างเกณฑ์มาตรฐานเรื่องปัจจัยเกื้อกูลต่อการด ารงชีวิตตามหลักสัปปายะ ๗ 
ด้าน ๑๔ องค์ประกอบ ผลวิจัยเชิงส ารวจชี้ชัดว่า ประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจ รวมถึง
มีการน าหลักสัปปายะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันในสังคมปัจจุบันได้อย่างเหมาะสมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๕๙๗ 
ค าส าคัญ : ชีววิทยาเชิงพุทธ, ชีวิตและสิ่งแวดล้อม, ปัจจัยเกื้อกูลต่อการพัฒนาชีวิต, ระบบ 
              ความสัมพันธ์, สัปปายะ 
 
 
 
                                                           

วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาต ิมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 
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ABSTRACT 
 This research is a mixed method research between qualitative and survey. 
To conduct the research, In-depth interview, Focus Group Discussion (FGD), and 
academic seminar were applied. Moreover, the questionnaires were employed in 
the field study to analyze the phenomenon of the seven suitable concept’s 
applications. The objectives of the study are to study the systemic relationship of 
life and environment appeared in the Buddhist scriptures and Biology texts, and to 
create the supportive factors for development of live based on the seven suitable 
(Sappāya) in accordance with the Homeostasis Theory, as well as to survey the 
level of knowledge and the application of the seven suitable in managing the 
systemic relationship of life and environment in the light of Buddhist Biology. 

The research findings show that the Bio-Buddhist notion towards 
relational system of life and environment involved with two main concepts, cell 
and heredity, with limited extent in organism, e.g., human beings, animals, plants, 
crops, etc. These living organisms systemically react to surrounding environment in 
the ecosystems in two dimensions; relational dimension between organisms, 
relational dimension between organisms and their physical environment. A 
biological principle of “homeostasis” therefore plays a significant role in 
comprehending the adaptation of the human’s body to be able to survive in the 
natural environment harmoniously. It is in line with the concept of supportive 
factors for development of life according to the seven suitable (Sappāya) which 
means “suitable conditions” consisting of seven key factors, e.g. suitable abode 
(āvāsa-sappāya), suitable resort (gocara-sappāya), suitable speech (bhassa-
sappāya), etc. The factors contribute greatly to support the living of human beings 
and also encourage the development of body, mind and wisdom. Therefore, in the 
creation of the seven suitable, the fourteen constituents was established to serve 
as a reliable criterion to measure the application of the seven suitable concept in 
the everyday life, as the field study thus showed the respondents have ability to 
apply the seven suitable concept to the everyday life statistically significant at 
0.597. 
Keywords: Buddhist Biology, Life and Environment, Supportive Factors,  
                Development of Live, Sappāya. 
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๑. บทน า 
 ชีววิทยากล่าวถึง ๓ ทฤษฎีส าคัญ คือ ๑) ทฤษฎีเซลล์ (Cell Theory) ซึ่งทฤษฎีนี้ระบุ
ว่า สิ่งมีชีวิตทั้งหลายจะต้องประกอบไปเซลล์อย่างน้อยหนึ่งเซลล์ ซึ่งเซลล์ถือว่า เป็นหน่วยพ้ืนฐาน
ของชีวิตที่จะถูกจัดรูปแบบทางชีวภาพในร่างกาย๑ นอกจากนี้ กระบวนการทางกลศาสตร์และ
ทางเคมีต่างก็ล้วนอาศัยเซลล์เป็นตัวขับเคลื่อนกระบวนการเช่นเดียวกัน ๒) ทฤษฎีพันธุกรรม 
(Gene Theory) เชื่อการถ่ายทอดทางพันธุกรรมว่าลักษณะทางพันธุกรรมนั้นถูกเก็บเป็นรหัส
สิ่งมีชีวิตใน DNA ในยีนอันเป็นมูลฐานแห่งการถ่ายทอดพันธุกรรม (heredity) หมายถึง การ
ถ่ายทอดเอกลักษณ์ของการท าส าเนาตนเอง๒ และ ๓) ทฤษฎีภาวะธ ารงดุล (Homeostasis) ว่า
ด้วยเรื่องของกระบวนการต่างๆ ทางสรีรวิทยาที่ช่วยควบคุมและรักษาความคงที่ของสภาวะ
แวดล้อมภายในของเซลหรือสิ่งมีชีวิตในระดับที่สมดุล ในแต่ละกระบวนการเกี่ยวข้องกับตัว
ตรวจจับทางความรู้สึก (sensory devices) ที่คอยตรวจสอบประเมินค่าตัวแปรเมื่อเกิดสภาวะ
ไม่คงที่๓ ให้กลับคืนสู่อัตราที่ดีที่สุด (optimum rates)๔ 
 ทฤษฎีเหล่านี้อธิบายถึงระบบความสัมพันธ์ภายในร่างกายที่ท าให้ร่างกายด ารงอยู่ได้
ด้วยวิวัฒนาการของการสร้างสรรค์ซึ่งก่อเกิดขึ้นเพื่อปกป้องตัวเอง และมีความสัมพันธ์กับจิตใจ 
รวมทั้งมีลักษณะและระบบความสัมพันธ์กับปัจจัยเกื้อกูลภายนอกที่มีต่อการด ารงและพัฒนาชีวิต
มนุษย์ เช่น เมื่อมนุษย์จ าเป็นต้องอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศ (Ecosystem) ล้วน
พ่ึงพาอาศัยอุณหภูมิ แสงแดด ความชื้น น้ า แร่ธาตุ อาหาร และอากาศ เป็นต้น ซึ่งเป็นการพ่ึงพา
อาศัยกันตั้งแต่ระบบภายในร่างกายและออกไปสู่การพ่ึงพาภายนอกคือ ระบบนิเวศที่เชื่อมโยงกับ
องค์ประกอบหลักของชีวิต พระพุทธศาสนากล่าวว่าได้แก่ ขันธ์ทั้ง ๕ มีรูปขันธ์ และเวทนาขันธ์ 
เป็นต้น๕ วิวัฒนาการการเกิดขึ้นแห่งรูปหรือร่างกายนี้ มีจุดเริ่มต้นมาจากหน่วย มูลฐานระดับ
จุลภาคที่ว่า “รูปนี้เป็น กลละ ก่อน จาก กลละ เกิดเป็น อัพพุทะ  จาก อัพพุทะ เกิดเป็น เปสิ 
                                                           

๑ Greg Roza, Inside The Human Body: Using Scientific And Exponential Notation, 
Illustrated ed., (New york: The Rosen Publishing Group, 2007), p. 21. 

๒ “heredity.  the transmission of self-reproducing entities” – Theodosius Dobzhansky, 
“Mankind Evolving”, in Richard Dawkins, The Oxford Book of Modern Science Writing, (New 
York: Oxford University Press, 2008): 24. 

๓ M. Abercrombie, M. Hickman, M. L. Johnson et al., The New Penguin Dictionary Of 
Biology, 8th ed., (London: Penguin Books Ltd., 1990), p. 274., ดูรายละเอียดใน Heather Bateman, 
Ruth Hillmore, Daisy Jackson et al., Dictionary of Medical Terms, 4th ed., (London: A & C Black 
Publishers Ltd, 2007), p. 179., และใน Hershel Raff, Michael Levitzky, Medical Physiology A 
Systems Approach, (New York: McGraw-Hill, 2011), p. 1. 

๔ John Daintith, Elizabeth Martin, Oxford Dictionary of Science, 6th ed., (New York: 
Oxford university Press Inc., 2010), p. 397. 

๕ ดูรายละเอียดใน องฺ.นวก. (ไทย) ๒๓/๓๖/๕๐๘. 
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(ชิ้นเนื้อเล็ก) จาก เปสิ เกิดเป็น ฆนะ (เป็นก้อน) จาก ฆนะ เกิดเป็น ปัญจสาขา (ปุ่ม ๕ ปุ่ม) 
ต่อจากนั้น ผม ขน เล็บ จึงเกิดขึ้น”๖ แล้วจึงพัฒนาขึ้นเป็นองค์ประกอบที่เป็นโครงสร้างที่เป็น
พ้ืนฐานทางร่างกายของมนุษย์ เป็นสสัมภารธาตุ คือธาตุที่เป็นส่วนแห่งอวัยวะ๗ อาทิ ผม ขน เล็บ 
ฟัน หนัง ฯลฯ อย่างไรก็ตาม ระบบความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสรรพสิ่งจึงมีความส าคัญยิ่งในมิติ
แห่งสัมพันธภาพระหว่างมนุษย์กับปัจจัยเกื้อกูลในการพัฒนาชีวิต กล่าวคือชีวิตจะด ารงอยู่ได้
จะต้องเข้าไปสัมพันธ์สอดคล้องกับปัจจัยภายนอกอย่างเป็นระบบด้วย หากขาด ซึ่งระบบการ
จัดการความสมดุลแล้ว ก็จะเกิดภาวะการขาดสมดุลซึ่งจะส่งผลให้เห็นในรูปแบบของอาการ
เจ็บป่วยและโรคที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ ตลอดจนถึงขั้นของการเสียชีวิต
ได้ ดังนั้นหลักสัปปายะซึ่งหมายถึง ความสบาย๘ ความเหมาะสม๙ ความมีประโยชน์ก่อให้เกิด
ความเจริญ (สปฺปายานิ)๑๐ จึงมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตในฐานะปัจจัยเกื้อกูลต่อการพัฒนาชีวิต
ของมนุษย์ 
 ด้วยเหตุที่ว่า องค์ความรู้ระหว่างพระพุทธศาสนาและชีววิทยาต่างก็มีความสัมพันธ์ต่อ
กันในหลากหลายมิติดังกล่าวมาแล้วข้างต้น ดังนั้นจึงสมควรศึกษาให้ถ่องแท้ในประเด็นต่างๆ ทั้ง
ในเรื่องระบบความสัมพันธ์ของชีวิตและสิ่งแวดล้อมเชิงพุทธชีววิทยา เรื่องการสร้างปัจจัยเกื้อกูล
ต่อการพัฒนาชีวิตตามหลักสัปปายะให้สอดคล้องกับหลักภาวะธ ารงดุลทางชีววิทยา รวมไปถึง
การศึกษาเชิงส ารวจปรากฏการณ์เรื่องความรู้ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้หลักสัปปายะใน
ชีวิตประจ าวันของประชากรกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๑ .  เ พ่ือศึกษาระบบความสัมพันธ์ของชีวิตและสิ่ งแวดล้อมที่ปรากฏในคัมภีร์
พระพุทธศาสนาและชีววิทยา 
 ๒. เพ่ือสร้างปัจจัยเกื้อกูลต่อการพัฒนาชีวิตตามหลักสัปปายะที่สอดคล้องกับหลักภาวะ
ธ ารงดุลทางชีววิทยา 
 ๓ .  เ พ่ือส ารวจระดับความรู้และการประยุกต์ ใช้หลักสัปปายะในการจัดระบบ
ความสัมพันธ์ของชีวิตและสิ่งแวดล้อมตามหลักชีววิทยาเชิงพุทธ 
 
                                                           

๖  ส .ส. (ไทย) ๑๕/๒๓๕/๓๓๗. 
๗ ดูรายละเอียดใน พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ, ปรมัตถโชติกะ ปริจเฉทที่ ๑-๒-๖ จิต เจตสิก รูป 

นิพพาน, พิมพ์ครั้งท่ี ๑๑, (กรุงเทพ ฯ: หจก. ทิพยวิสุทธ์ิ, ๒๕๕๓), หน้า ๗๘-๗๙. 
๘ วิ.ม. (ไทย) ๔/๒๐๑/๓๑๕., ดูรายละเอียดใน วิ.มหา.อ. (ไทย) ๑/๗๘/๖๙๙., องฺ.ปญฺจก.อ. (ไทย) ๓๖/

๗๓/๑๗๐. 
๙ ดูรายละเอียดใน องฺ.ติก.อ. (ไทย) ๓๔/๕๔๑/๕๐๕. 
๑๐ ดูรายละเอียดใน องฺ.ติก.อ. (ไทย) ๓๔/๔๖๑/๗๒. 
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๓. ขอบเขตการวิจัย 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ๑ ) ศึกษาระบบความสัมพันธ ์ของช ีว ิตและสิ ่งแวดล้อมที ่ปรากฏในคัมภ ีร์
พระพุทธศาสนาและชีววิทยาในประเด็นเรื่องระบบความสัมพันธ์ของชีวิตตามหลักชีววิทยาเชิง
พุทธ (แนวคิดเรื่องเซลล์ และพันธุกรรม) และเรื่องระบบความสัมพันธ์ของชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ตามหลักชีววิทยาเชิงพุทธ (ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ร่วมกันในระบบนิเวศ และ
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ) 
 ๒) ศึกษาการสร้างปัจจัยเกื้อกูลต่อการพัฒนาชีวิตตามหลักสัปปายะที่สอดคล้องกับ
หลักภาวะธ ารงดุล (Homeostasis) ทางชีววิทยา ในประเด็นเรื่อง ระบบการปรับสมดุลร่างกาย
ตามหลักภาวะธ ารงดุล (ระบบปรับสมดุลตามทฤษฎีภาวะธ ารงดุล, ระบบปรับสมดุลแบบปิด, 
ระบบปรับสมดุลแบบเปิด) เรื่องปัจจัยเกื้อกูลต่อการพัฒนาชีวิตตามหลักสัปปายะ เรื่อง ความ
สอดคล้องของหลักสัปปายะ ๗ กับหลักภาวะธ ารงดุลทางชีววิทยา (หมวดปัจจัยเนื ่องด้วย
สิ่งมีชีวิตตามระบบการปรับสมดุลแบบปิด, หมวดปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมตามระบบการปรับสมดุล
แบบเปิด) เรื่องกรณีศึกษาการประยุกต์ใช้หลักสัปปายะของศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน  และ
เรื่องการสร้างปัจจัยเกื้อกูลต่อการพัฒนาชีวิตตามหลักสัปปายะ 
 ๓) ศึกษาเชิงส ารวจระดับความรู้และการประยุกต์ใช้หลักสัปปายะในการจัดระบบ
ความสัมพันธ์ของชีว ิตและสิ ่งแวดล้อมตามหลักชีววิทยาเชิงพุทธ  ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล
เกี่ยวข้องกับประเด็นศึกษา ๒ ประเด็นได้แก่ ๑) ความรู้ความเข้าใจ ๒) ระดับการประยุกต์ใช้
หลักสัปปายะในชีวิตประจ าวันของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ขอบเขตด้านพื้นที่ ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรกลุ่มที่ ๑. กลุ่มองค์กรที่พัฒนาความรู้ด้านพระพุทธศาสนาและชีววิทยาหรือ
ศาสตร์สมัยใหม่ ได้แก่คณะพุทธศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย และภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 ประชากรกลุ่มที่ ๒. กลุ่มองค์กรที่มีการประยุกต์ใช้และด าเนินการเผยแพร่การใช้ความรู้
ด้านพระพุทธศาสนาและศาสตร์สมัยใหม่ตามแนวชีววิทยาและนิเวศวิทยา ได้แก่ หอจดหมายเหตุ
พุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ) กรุงเทพมหานคร และศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน 
ต าบลห้วยสัก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
 ประชากรกลุ่มที่ ๓. ชุมชนและวัดที่มีการด าเนินชีวิตด้วยวิถีแห่งการเกื้อกูลตามหลัก
ชีววิทยาเชิงพุทธ ได้แก่ ชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษบ้านสวนหอม อ าเภอเมือง จังหวัด
น่าน และวัดปัญญานันทาราม ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
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๔. วิธีด าเนินการวิจัย 
 งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสม (mixed method) ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) และการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยมีวิธีด าเนินการวิจัย ๘ 
ขั้นตอนตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
 ๑. การศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary research) 
 การวิจัยเอกสาร เพ่ือประมวลองค์ความรู้ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ ๑ และ ๒ ตามล าดับ 
ข้อมูลที่ได้ทั้งหมดในชั้นนี้จะถูกน าไปวิเคราะห์ สังเคราะห์จัดหมวดหมู่ ตีความตามความส าคัญของ
งานวิจัย และบูรณาการเพ่ือให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ด้านชีววิทยาเชิงพุทธ ก่อนจะพัฒนาไปสู่ขั้นตอน
ของการเก็บข้อมูลภาคสนามในล าดับต่อไป 
 ๒. การเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Study) 
 เป็นการด าเนินการเก็บข้อมูลเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ใน ๒ ลักษณะ คือ การ
สัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มย่อย การสัมภาษณ์เชิงลึกเฉพาะกลุ่มประชากร กลุ่มที่ ๑ (กลุ่ม
องค์กรที่พัฒนาความรู้ด้านพระพุทธศาสนาและชีววิทยาหรือศาสตร์สมัยใหม่) จ านวน ๖ ท่าน กลุ่ม
ที่ ๒ (กลุ่มองค์กรที่มีการประยุกต์ใช้และด าเนินการเผยแพร่การใช้ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาและ
ศาสตร์สมัยใหม่ตามแนวชีววิทยา/นิเวศวิทยา รวมทั้งสิ้น ๔ ท่าน การสนทนากลุ่มย่อย ๒ ครั้งใน
กลุ่มประชากร กลุ่มที่ ๑ ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย A400 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ต.ล าไทร, อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมสนทนา จ านวน ๖ ท่าน กลุ่มที่ 
๒ ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย จ านวน ๑๔ ท่าน 
 ๓. วิเคราะห์ผลวิจัยเชิงคุณภาพ / จัดท าชุดรูปแบบองค์ความรู้ 
 ผู้วิจัยสังเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพสู่ชุดองค์ความรู้เรื่อง “การจัดระบบความสัมพันธ์ของ
ชีวิตและสิ่งแวดล้อมฯ” และ “การสร้างปัจจัยเกื้อกูลต่อการพัฒนาชีวิตตามหลักสัปปายะที่
สอดคล้องกับหลักภาวะธ ารงดุลทางชีววิทยา” เพ่ือน าไปพัฒนาเป็นแบบสอบถามเพ่ือเก็บข้อมูลใน
เชิงปริมาณต่อไป 
 ๔. การเก็บข้อมูลภาคสนามด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) 
 แบบสอบถามจ านวน ๓๕ ชุด ที่จัดท าข้ึนจะถูกน าไปทดสอบเพ่ือหาค่าความเที่ยงตรงและ
ค่าความเชื่อมั่นด้วยการทดลองใช้กับกลุ่มวัดป่าเจริญราช อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี ก่อน
ปรับปรุง ๑๐๐ ชุด เพ่ือไปแจกกับประชากรกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มที่ ๓ คือชุมชนและวัดที่มีการด าเนิน
ชีวิตด้วยวิถีแห่งการเกื้อกูลตามหลักชีววิทยาเชิงพุทธ ๒ แห่ง คือ ๑) ชุมชน/กลุ่มเกษตรกรปลูกผัก
ปลอดสารพิษบ้านสวนหอม อ. เมือง จังหวัดน่าน ๒) วัดปัญญานันทาราม ต. คลองหก อ. คลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี 
 ๕. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ 
 วิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS ในประเด็นต่อไปนี้ คือ ๑) ข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
๒) ความรู้ เรื่องสัปปายะทั้ง ๗ ด้าน และการประยุกต์ใช้หลักสัปปายะในชีวิตประจ าวัน ๓) 
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ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ เรื่องสัปปายะทั้ง ๗ ด้าน และการประยุกต์ใช้หลักสัปปายะใน
ชีวิตประจ าวัน 
 ๖. จัดท าร่างผลการวิจัย 
 การจัดท ารายงานการวิจัยฉบับร่างประกอบการสัมมนารับฟังความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง “ชีววิทยาเชิงพุทธ : ระบบความสัมพันธ์ของชีวิตและสิ่งแวดล้อม และการสร้าง
ปัจจัยเกื้อกูลต่อการพัฒนาชีวิตตามหลักสัปปายะ” 
 ๗. การจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
 จัดท าเป็นรายงานการวิจัยฉบับร่างประกอบการสัมมนา เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็น ข้อวิพากษ์ 
และเสนอแนะที่เอ้ือประโยชน์ให้แก่งานวิจัยจากนักวิชาการผู้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยไปปรับปรุงให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นทั้งในแง่ของเนื้อหา 
หลักการ และทฤษฎีที่ใช้ ฯลฯ ผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญมีทั้งด้านพระพุทธศาสนา ด้านวิทยาศาสตร์ 
และด้านชีววิทยา รวมทั้งสิ้นจ านวน ๔ ท่าน 
 ๘. จัดท ารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
 ด าเนินการแก้ไขและปรับปรุงงานวิจัยตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญและจัดท ารายงาน
การวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง “ชีววิทยาเชิงพุทธ : ระบบความสัมพันธ์ของชีวิตและสิ่งแวดล้อม และ
การสร้างปัจจัยเกื้อกูลต่อการพัฒนาชีวิตตามหลักสัปปายะ” ต่อไป 
 กระบวนการวิจัยทั้ง ๘ ขั้นตอนดังกล่าวน ามาเสนอในรูปแบบของแผนภูมิรูปภาพได้ดังนี้ 
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ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
- ศ.ดร. จ านงค์ อดิวัฒนะสิทธิ์ 
- รศ.ดร. สุธรรม นันทมงคลชัย 
- ดร. พรรณี  บุญประกอบ 
 

แบบสอบถาม 
(Questionnaire) 

  

ผลวิจัยเชิงคุณภาพ 
 ทดสอบความเที่ยงตรง/ความเชื่อมั่น 
- วัดปา่เจริญราช ปทุมธานี ๓๕ ชุด 

 

สัมมนารับฟังความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

- ผู้เชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนา 
- ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ 

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
 “ชีววิทยาเชิงพุทธ : ระบบความสัมพันธ์ของชีวิตและสิ่งแวดล้อม และการ

สร้างปัจจัยเกื้อกูลต่อการพัฒนาชีวิตตามหลักสัปปายะ” 

งานวิจัยเชิงเอกสาร 
(Documentary Research) 

 พระพุทธศาสนา      +        ชีววิทยา 

ระบบความสัมพันธ์ของชวีิตและสิ่งแวดล้อม 

- เซลล์เชิงพุทธ 
- พันธุกรรมเชิงพุทธ 

- ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต 
- สิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

  

การสร้างปัจจัยเกื้อกูลต่อการพัฒนาชวีิต 

- หลักภาวะธ ารงดุล (Homeostasis) 
- หลักสัปปายะ ๗ 

ผลวิจัยเชิงส ารวจ 
  ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง  
 ความรู้เรื่องสัปปายะทั้ง ๗ ด้าน 

และการประยุกต์ใช้หลักสัปปายะ
ในชีวิตประจ าวัน   

 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้
เรื่องสัปปายะทั้ง ๗ ด้าน และการ
ประยุกต์ใช้หลักสัปปายะใน
ชีวิตประจ าวัน 

 

สัมภาษณ์เชิงลึก  
(In-depth interview) 

       

การสนทนากลุ่มย่อย  
(Focus group) 

องค์ความรู้

ด้าน

ชีววิทยา  
เชิงพุทธ 

แก้ไข / ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
ของผู้เชี่ยวชาญ 

เพื่อความสมบูรณ์แบบของงานวิจยั 


 


 


 


 


 


 

ประชากร กลุ่ม ๑+๒ 
- คณะพุทธศาสตร์/บัณฑิตวิทยาลัย มจร.  

- ภาควิชาชีววิทยา จุฬาฯ 
- หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ 

- ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน, เชียงราย 
 

ประชากร กลุ่ม ๓ 
- กลุ่มเกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษ 

บ้านสวนหอม จ.น่าน  
- วัดปัญญานันทาราม ปทุมธาน ี

(จ านวน ๑๐๐ ชุด) 
 

การวิเคราะห ์
ข้อมูลเชิงสถิต ิ


 


 

วิเคราะห ์
สังเคราะห์ 

ตีความ 

ประชากรกลุ่ม ๑+๒ 
- คณะพุทธศาสตร์/บัณฑิตวิทยาลัย มจร. 

- ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน, เชียงราย 
(กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้หลักสัปปายะ) 

 

การสร้างปัจจัยเกื้อกูลฯ               
ตามหลักสัปปายะ+ภาวะธ ารงดุล 

 

 

การจดัระบบความสัมพันธ์ฯ 
 

 

แผนภูมิรูปภาพที่ ๓.๑  แสดงกระบวนการวิจัย (Research Process) 
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๕. ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ตามสาระส าคัญของวัตถุประสงค์ของงานวิจัยตามล าดับ 
ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ระบบความสัมพันธ์ของชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา
และชีววิทยา 
 ระบบความสัมพันธ์ของชีวิตตามหลักชีววิทยาเชิงพุทธ เกี่ยวข้องกับ ๒ แนวคิดหลัก
ได้แก่ ๑) แนวคิดเรื่องเซลล์เชิงพุทธ ๒) แนวคิดเรื่องพันธุกรรมเชิงพุทธ ซึ่งมีขอบเขตจ ากัดอยู่ใน
ระดับสิ่งมีชีวิตเท่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม แนวคิดเรื่องเซลล์เชิงพุทธ เซลล์ทางชีววิทยา 
เป็นอุปาทินนกรูปทางพระพุทธศาสนา สัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับกลละในฐานะที่เป็นปฐมสสารมี
ชีวิตเช่นเดียวกัน เซลล์ มีส่วนส าคัญในฐานะที่เป็นปัจจัยส าคัญพื้นฐานที่ท าให้เกิดระบบอวัยวะ
ของสิ่งมีชีวิต ส่วน กลละ เป็นรูปแรกที่ปรากฏแห่งชีวิต เซลล์และกลละเป็นจุดเริ่มต้นชีวิตด้าน
องค์ประกอบทางร่างกาย อย่างเดียวกัน นอกจากนั้น ในเซลล์มีลักษณะของธาตุ ๔ ที่บูรณาการ
กันอยู่ ทั้งหมดสะท้อนให้เห็นสัมพันธภาพระหว่าง เซลล์ ขันธ์ ๕ ธาตุ ๔ อุปาทินนกรูป กลละ 
และ พัฒนาการชีวิต ที่มีส่วนเชื่อมโยงกันอยู่ทั้งหมด แนวคิดเรื่องพันธุกรรมเชิงพุทธ ตั้งอยู่บน
ฐานคิด ๒ ประการคือ ๑) พันธุกรรมทางชีววิทยามีลักษณะที ่คล้ายคลึงกับพีชนิยามทาง
พระพุทธศาสนาในฐานะที่อธิบายถึงการถ่ายทอดลักษณะทางกายภาพจากบรรพบุรุษไปสู่
ลูกหลานในพืชและสัตว์เหมือนกัน ๒) พันธุกรรมทางชีววิทยามีขอบเขตที่แคบกว่ากรรมนิยาม
ทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากพันธุกรรมทางชีววิทยากล่าวถึงมิติด้านการถ่ายทอดลักษณะทาง
กายภาพของร่างกายดังกล่าวเท่านั ้น แต่กรรมนิยามกว้างกว่าในแง่ของจิตใจนามธรรมด้วย 
พันธุกรรมทางชีววิทยา พ้องรูปกับ กมฺมพนฺธุ๑๑ ในภาษาบาลี เป็นค าอธิบายที่ปรากฏอยู่ในกรรม
นิยาม แต่ความหมายนั้นแตกต่างกัน กรรมนิยามมีขอบเขตกว้างกว่ามาก แต่คล้ายคลึงเฉพาะ
บริบทของการให้ผลเป็นรูปร่างทางกายภาพเท่านั้น 
 ระบบความสัมพันธ์ของชีวิตและสิ่งแวดล้อมตามหลักชีววิทยาเชิงพุทธ  เกี่ยวข้อง
กับ ๒ แนวคิดหลัก ได้แก่ ๑) ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ร่วมกันในระบบนิเวศ ๒) 
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตที่
อาศัยอยู่ร่วมกันในระบบนิเวศ เป็นไปใน ๒ ลักษณะ ได้แก่ ๑) ความสัมพันธ์เชิงอนุกรมวิธาน
(taxonomy) คือการจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตตามแต่ละสาขา๑๒ ๒) ปฏิสัมพันธ์เชิงนิเวศวิทยา 
อนุกรมวิธานเชิงชีววิทยาแบบจารีตแบบลินเนียนเป็นแนวคิดส าคัญที่จัดกลุ่มสิ ่งมีชีวิตเป็น ๘ 
ล าดับชั้นคือ โดเมน (domain) คิงดอม (kingdom) ไฟลัม (phylum) คลาส (class) ออเดอร์ 

                                                           
๑๑ จูฬกัมมวิภังคสูตร - ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๒๘๙/๓๕๐. 
๑๒ John Daintith, Elizabeth Martin, A Dictionary of Science, 6th ed., (Oxford University 

Press, 2010), p. 807. 
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(order) แฟมิลี่ (family) จีนัส (genus) และสปีชีส์ (species)๑๓ ในขณะที่อนุกรมวิธานเชิงพุทธ
แบ่งกลุ่มสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่มต่างๆ ได้แก่ สิ่งมีชีวิตจ าพวกพืชและสัตว์นานาชนิดในระบบนิเวศ 
ส่วนปฏิสัมพันธ์แบบนิเวศวิทยาเชิงชีววิทยาศาสตร์ อธิบายถึงความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันหรือ
ปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ( interaction) ในภาวะทั้ง ๖ (๑) ภาวะล่าเหยื ่อ (๒) ภาวะพึ่งพา (๓) 
ภาวการณ์ได้ประโยชน์ (๔) ภาวะอิงอาศัยหรือภาวะเกื้อกูล (๕) ภาวะปรสิต (๖) ภาวะมีการย่อย
สลาย มีลักษณะของการปฏิสัมพันธ์บนฐานการได้และเสียประโยชน์ในลักษณะที่เป็น บวก (+) 
ลบ (-) หรือ ศูนย์ (0) เครื่องหมายทั้ง ๓ หมายถึง ภาวการณ์ได้ประโยชน์, ภาวการณ์เสีย
ประโยชน์ และภาวะที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ส่วนปฏิสัมพันธ์เชิงนิเวศวิทยาเชิงพุทธ คือระบบการอยู่
ร่วมกันแบบอิงอาศัยระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ พืช และสัตว์ ซึ่งควรเป็นไปในทางที่ไม่เบียดเบียน
ซึ่งกันและกัน ไม่ประทุษร้าย ท าลายล้างซึ่งกันและกัน ภาวะล่าเหยื่อ ก็คือการเบียดเบียนซึ่งกัน
และกัน ส่วนภาวะพ่ึงพา คือการช่วยเหลือเกื้อกูลต่อกันและกัน  ส่วนภาวะย่อยสลาย ก็คือปัจจัย
สัมพันธ์ของธรรม ทั ้งหมดตั ้งอยู ่บนหลักการเรื ่อง กรรม ไตรลักษณ์ และปฏิจจสมุปบาท 
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  ทางชีววิทยาก็คือ วัฏจักรของ
สารที่ส าคัญๆ ในระบบนิเวศ ได้แก่  วัฏจักรของน้ า (hydrogical cycle) วัฏจักรของคาร์บอน 
(carbon cycle) วัฏจักรของไนโตรเจน (nitrogen cycle) วัฏจักรของออกซิเจน (oxygen 
cycle) วัฏจักรเหล่านี้เป็นสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่เข้าไปสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิต จัดระเบียบได้อีก
รูปแบบหนึ่ง ได้แก่ แสงอาทิตย์ อุณหภูมิ น้ า ดิน แร่ธาตุในดิน และอากาศ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการ
ด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต เป็นธาตุ ๕ ภายนอก ในทางพระพุทธศาสนา คือ ธาตุดิน ธาตุน้ า ธาตุไฟ 
ธาตุลม และธาตุอากาศ๑๔ ที่เป็นปัจจัยทางกายภาพที่ส่งผลต่อชีวิต 
 ๒. การสร้างปัจจัยเกื้อกูลต่อการพัฒนาชีวิตตามหลักสัปปายะที่สอดคล้องกับหลัก
ภาวะธ ารงดุลทางชีววิทยา 
 ระบบการปรับสมดุลร่างกายตามหลักภาวะธ ารงดุล เป็นแนวคิดทางชีววิทยาว่าด้วย
เรื่องของการรักษาภาวะสมดุลของร่างกายให้เกิดความเหมาะสมอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาของ
ระบบอวัยวะภายในร่างกายทั้ง ๑๑ ระบบ๑๕ เกี่ยวข้องกับ ๔ แนวคิดหลักได้แก่ ๑) ระบบการ
ปรับสมดุลตามทฤษฎีภาวะธ ารงดุล ๒) ระบบการปรับสมดุลแบบปิด๑๖ ๓) ระบบการปรับสมดุล

                                                           
๑๓ Claire Waterton, Rebecca Ellis, Brian Wynne, Barcoding Nature: Shifting Cultures of 

Taxonomy in an Age of Biodiversity Loss, (Abingdon: Routledge, 2013), p. 179. 
๑๔ แสดงในรูป ธาตุ ๖ โดยมีวิญญาณธาตุเป็นที่สุด - อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๑๗๒/๑๓๔. 
๑๕ David Shier, Jackie Butler, Ricki Lewis, Hole’s Essentials of Human Anatomy & 

Physiology, 11th ed., (New York: McGraw-Hill, 2012), p. 13. 
๑๖ ดูรายละเอียดใน Immanuel Kant, Critique of Judgment, tr. Werer S. Pluhar, 

(Indianapolis: Hackett, 1987), p. 253. 
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แบบเปิด๑๗ ๔) ภาวะธ ารงด ุลเช ิงพุทธ  ระบบการปร ับสมดุลตามทฤษฎีภาวะธ ารงด ุล 
(balancing system in Homeostasis Theory) ว่าด้ายเรื่องทฤษฎีภาวะธ ารงดุลซึ่งเป็น
หลักการส าคัญทางชีววิทยาที่อธิบายกลไกและระบบการปรับสมดุลหรือการรักษาเสถียรภาพ
ระหว่างสภาวะแวดล้อมภายในและภายนอกของร่างกายให้เกิดความเหมาะสม เป็นการปรับตัว
ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสภาวะแวดล้อมตามธรรมชาติเพ่ือความอยู่รอดและการพัฒนาชีวิตได้อย่าง
กลมกลืน โดยมีระบบอวัยวะทั้ง ๑๑ ระบบภายในร่างกายท าหน้าที่ในการปรับตัวเองให้เข้ากับ
สภาวะแวดล้อมตั้งแต่ระดับเล็กคือหน่วยชีวิตไปจนถึงระดับใหญ่คือระดับสิ่งมีชีวิต  ระบบการปรับ
สมดุลแบบปิด (closed Balancing System) มุ่งเน้นที่การจัดการตนเองภายในระบบของ
หน่วยชีว ิตด้วยการซ่อม (repairing) การสร้าง (reproduction) และการสันดาป 
(metabolism)๑๘ เป็นระบบปิดตัวเองจากสิ่งแวดล้อมภายนอก ระบบการปรับสมดุลแบบเปิด 
(opened Balancing System) การปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมภายนอกแบบระบบเปิด  เป็น
เครือข่ายเปิดเพื่อการแลกเปลี่ยนสสารและพลังงานจากสิ่งแวดล้อมภายนอกที่ไหลเวียนอยู่
ตลอดเวลาเพ่ือการด ารงชีวิต ภาวะธ ารงดุลเชิงพุทธ คือ “มัชเฌนธรรมเทศนา” ซึ่งเป็นหลักใน
การปรับทัศนคติให้เกิดความสมดุลเป็นกลาง ไม่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่งระหว่างสัสตทิฏฐิกับอุท
เฉททิฏฐิ เป็นค าสอนเรื่องความเป็นกลางตามกฎธรรมชาติระดับอภิปรัชญาอันเกี่ยวข้องกับขันธ์ 
๕ ธาตุ ๔ อายตนะ ๑๒ ฯลฯ๑๙ เป็นหลักการปรับสมดุลให้กับสิ่งมีชีวิต ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
ด้วยในเวลาเดียวกัน 
 ปัจจัยเกื้อกูลต่อการพัฒนาชีวิตตามหลักสัปปายะ นอกเหนือจากการด ารงชีวิตให้อยู่
รอดตามหลักชีววิทยาแล้ว พระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงเรื่องปัจจัยเกื้อกูลต่อเฉพาะต่อการพัฒนา
ชีวิตมีแกนหลักอยู่ที่หลักสัปปายะบนแนวคิดที่ว่ามนุษย์และสิ่งแวดล้อมภายนอกต่างต้องปรับตัว
เข ้าหากันเพื ่อความอยู ่รอดและเพื ่อการพัฒนาอย่างสมดุลกันทุกฝ ่าย เป ็นคุณภาพของ
สิ่งแวดล้อมที่ดีและเหมาะสม สัปปายะมี ๗ องค์ประกอบ ได้แก่ ๑) อาวาสสัปปายะ คือ ความ
เหมาะสมด้านที่อยู่อาศัย ๒) โคจรสัปปายะ คือ ความเหมาะสมด้านการคมนาคม ๓) ภัสสสัปปา
ยะ คือ ความเหมาะสมด้านการสื่อสาร ๔) ปุคคลสัปปายะ คือ ความเหมาะสมด้านบุคคล ๕) 
โภชนสัปปายะ คือ ความเหมาะสมด้านอาหาร ๖) อุตุส ัปปายะ คือ ความเหมาะสมด้าน

                                                           
๑๗ “ระบบเปิด หมายถึง ระบบใดๆ ที่ไม่มีขอบเขตที่แข็งแรงปิดกั้นอยู่ ซึ่งเปิดโอกาสให้ข้อมูลและสสาร

จากสภาวะแวดล้อมของระบบไหลเข้าและไหลออกได้” - Mehdi Khosrow-Pour, Dictionary of 
Information Science and Technology, Vol. 2, 2 Vols., (Hershey: Idea Group Reference, 2007), 
p. 496. 

๑๘ Lynn Margulis, Symbiotic Planet, (New York: Basic Books, 1998), p. 63. 
๑๙ สัมภาษณ์ พระศรีคัมภีรญาณ, รศ.ดร., รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘. 
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ภูมิอากาศ ๗) อิร ิยาปถสัปปายะ คือ ความเหมาะสมด้านอิร ิยาบถ๒๐ ค าอธิบายแต่ละข้อมี
ลักษณะที่แตกต่างกันไป ๗ ประการ 
 ความสอดคล้องของหลักสัปปายะ ๗ กับหลักภาวะธ ารงดุลทางชีววิทยา 
 หลักสัปปายะ ๗ กับหลักภาวะธ ารงดุลทางชีววิทยามีความสอดคล้องกันอยู่ในตัวในแง่
ของ “ระบบการปรับสมดุลระหว่างภายในและภายนอก” เมื ่อน าทฤษฎีภาวะธ ารงดุลทาง
ชีววิทยาบูรณาการเข้ากับหลักสัปปายะ ๗ ท าให้จ าแนกสัปปายะทั้ง ๗ องค์ประกอบออกเป็น ๒ 
หมวด คือ ๑) หมวดปัจจัยเนื่องด้วยสิ่งมีชีวิต หรือระบบการปรับสมดุลแบบปิด ๒) หมวดปัจจัย
ด้านสิ่งแวดล้อม หรือระบบการปรับสมดุลแบบเปิด หมวดปัจจัยเนื่องด้วยสิ่งมีชีวิต (ระบบการ
ปรับสมดุลแบบปิด) เป้นปัจจัยเกี่ยวเนื่องอย่างใกล้ชิดกับองค์ประกอบภายในร่างกายกับการ
ปรับสมดุลของสิ่งมีชีวิตโดยตรง ได้แก่ สัปปายะ ๗ องค์ประกอบที่ ๓, ๔ และ ๗ ตามล าดับ ส่วน 
หมวดปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (ระบบการปรับสมดุลแบบเปิด) เป็นปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพภายนอกเพื่อแลกเปลี่ยนสสารและพลังงานระหว่าง
ภายนอกกับภายใน ได้แก่ สัปปายะองค์ประกอบที่ ๑, ๒, ๕ และ ๖ ตามล าดับ 
 กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้หลักสัปปายะของศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน๒๑ 
 กรณีศึกษาจากศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ซึ่งเป็นกลุ่มองค์กรที่มีการประยุกต์ใช้
และด าเนินการเผยแพร่การใช้ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาและศาสตร์สมัยใหม่ตามแนวชีววิทยา/
นิเวศวิทยา ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ด าเนินชีวิตภายใต้หลักการแห่งความสมดุลพอดีกับ
ธรรมชาติ ไม่สบายหรือหรูหราจนแปลกแยกจากธรรมชาติ เป็นความชิล (chill) ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ธรรมชาติ กรวด หิน ดิน ทราย รวมถึง ขี้ไก่ ทุกอย่างคือธรรมชาติที่ต้องเรียนรู้จดจ าเพื่อ
พัฒนาปัญญาและมองข้ามความล าบากทางกายภาพทั้งหมด ดังนั้น จึงบรรลุประสิทธิผลด้านการ
ประยุกต์ใช้หลักสัปปายะทั ้ง ๗ ด้าน ๑๔ องค์ประกอบอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน เป็นองค์กร
แบบอย่างด้านการจัดการสภาพสิ ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและเกื ้อกูลต่อการด ารงชีวิต ทั้งยัง
สามารถกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาร่างกาย จิตใจ และปัญญา 
 การสร้างปัจจัยเกื้อกูลต่อการพัฒนาชีวิตตามหลักสัปปายะ 
 ปัจจัยเกื้อกูลต่อการพัฒนาชีวิตที่ถูกสร้างขึ้นจากการเรียนรู้ระบบความสัมพันธ์ตาม
ธรรมชาติประกอบไปด้วย ๗ ด้าน ในแต่ละด้านจะมีองค์ประกอบย่อย ๒ องค์ประกอบเหมือนกัน
ทั้งหมด องค์ประกอบของแต่ละปัจจัยฯ จะท าหน้าที่เป็นเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานความเป็นอยู่ของระบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อม รายละเอียดปัจจัยเกื้อกูลต่อการพัฒนาชีวิตทั้ง ๗ ด้าน 
รวม ๑๔ องค์ประกอบดังปรากฏรายละเอียดแล้วในนิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในงานวิจั 

                                                           
๒๐ วิ.มหา.อ. (ไทย) ๒/๒๒๖/๓๖๘., ม.อุ.อ. (ไทย) ๒๓/๓๕๖/๓๓., วิสุทฺธิ. (ไทย) ๕๙/๒๒๐. 
๒๑ สัมภาษณ์ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, ดร., ผู้อ านวยการสถาบันวิมุตตยาลัย และศูนย์วิปัสสนาสากลไร่

เชิญตะวัน, ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘, สนทนากลุ่มย่อย, ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ต าบลห้วยสัก อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย, วันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๔๔๘. 
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 ๓. การส ารวจระดับความรู ้และการประยุกต์ใช้หลักสัปปายะในการจัดระบบ
ความสัมพันธ์ของชีวิตและสิ่งแวดล้อมตามหลักชีววิทยาเชิงพุทธ 
 การส ารวจระดับความรู้และการประยุกต์ใช้หลักสัปปายะในการจัดระบบความสัมพันธ์
ของชีวิตและสิ่งแวดล้อมตามหลักชีววิทยาเชิงพุทธ  จากจ านวนประชากรจ านวนทั้งสิ้น ๑๐๐ 
ตัวอย่าง ได้ผลการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 ความรู้เรื่องสัปปายะทั้ง ๗ ด้าน และการประยุกต์ใช้หลักสัปปายะในชีวิตประจ าวัน 
จากการศึกษา พบว่า ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจดีใน
เรื่องปัจจัยเกื้อกูลต่อการพัฒนาชีวิตทั้ง ๗ ด้าน วิเคราะห์จากค าถามทั้งหมดรายข้อ จ านวน ๑๗ ข้อ
ค าถาม มีเพียงค าถาม ๒ ข้อที่ค าตอบถูกและตอบผิดมีจ านวนใกล้เคียงกัน ได้แก่ ค าถามข้อที่ ๑๒ 
โภชนสัปปายะ (ความเหมาะสมด้านอาหาร) มีสาเหตุมาจากความเปลี่ยนแปลงด้านสภาพสังคม
อุตสาหกรรมและธุรกิจอาหารแบบมวลรวม และพฤติกรรมและรูปแบบการบริโภคอาหารใช้ชีวิตที่
เน้นความสะดวกรวดเร็วเป็นหลักเป็นเหตุให้ผู้บริโภคในสังคมปัจจุบันจ านวนไม่น้อยที่เลือก
รับประทานอาหารโดยพิจารณาแต่เพียงปัจจัยด้านราคาที่ถูก น่ารับประทาน และหาซื้อง่าย ฯลฯ 
จนมิได้ค านึงถึงสาระส าคัญของตัวอาหารเอง ทั้งยังไม่ให้ความส าคัญกับการพิจารณาเลือกซื้อและ
เลือกบริโภคอาหารตามหลักสัปปายะ อาทิ ความสดสะอาด ถูกสุขลักษณะ มีประโยชน์ต่อร่างกาย 
ปลอดภัย ย่อยง่าย ไม่มีสารพิษ ฯลฯ ค าถามข้อที่ ๑๑ ปุคคลสัปปายะ (ความเหมาะสมด้านบุคคล) 
มีสาเหตุมาจากการมองข้ามความส าคัญของคุณธรรมที่จ าเป็นต้องมาควบคู่กับความรู้ ในการ
ด ารงชีวิตในสังคมเป็นฐานรากตามหลักปุคคลสัปปปายะ 
 การประยุกต์ใช้หลักสัปปายะในชีวิตประจ าวัน พบว่า จากจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
จ านวน ๑๐๐ คน คะแนนต่ าที่สุดที่ได้ เท่ากับ ๐.๗๙ คะแนนสูงสุดที่ได้ เท่ากับ ๒.๐๐ คะแนนเฉลี่ย 
( ) เท่ากับ ๑.๕๔ ค่า SD. เท่ากับ ๐.๒๕๗ ระดับการประยุกต์ใช้หลักสัปปายะในชีวิตประจ าวัน
ของกลุ่มตัวอย่าง อยู่ในระดับเป็นประจ า ทั้งชุมชน/กลุ่มเกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษบ้านสวน
หอม อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน  และวัดปัญญานันทาราม ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี ซึ่งแม้รูปแบบการใช้ชีวิตในประจ าวันจะแตกต่างกันก็ตาม แต่ความสามารถใน
การประยุกต์ใช้หลักสัปปายะเข้ากับการด าเนินชีวิตประจ าวันแล้วถือว่าบรรลุเป้าหมายการใช้
ช ีว ิต กล่าวคือมีการประยุกต ์ใช ้หลักสัปปายะในการจัดระบบความสัมพันธ์ของชีว ิตและ
สิ่งแวดล้อมตามหลักชีววิทยาเชิงพุทธอย่างเป็นรูปธรรม 
 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เรื่องสัปปายะทั้ง ๗ ด้าน และการประยุกต์ใช้หลักสัป
ปายะในชีวิตประจ าวัน จากการวิเคราะห์เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เรื่องสัปปายะทั้ง ๗ 
ด้าน และการประยุกต์ใช้หลักสัปปายะในชีวิตประจ าวัน ด้วยสถิติวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์
สัน (Pearson Product-Moment Correlation Coefficient: r) พบว่า ความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องปัจจัยเกื้อกูลต่อการพัฒนาชีวิตทั้ง ๗ ด้าน มีความสัมพันธ์กับการประยุกต์ใช้หลักสัปปายะ
ในชีวิตประจ าวันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r= .๔๙๗*, sig=.๐๐๐) แสดงให้เห็นถึงความส าคัญ
ของความรู้ ความเข้าใจ ในเรื ่องสัปปายะทั้ง ๗ ด้าน เมื่อเกิดความรู้ในแง่ของทฤษฎีแล้วจะ
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น าไปสู่ภาคของการปฏิบัติจริงคือการประยุกต์ใช้หลักธรรมเหล่านั้นในชีวิตประจ าวันของผู้ศึกษา
ได้เป็นอย่างดี 
 
๖. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 ๑. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ควรตระหนักถึงความส าคัญขององค์ความรู้ที่ได้จาก
งานวิจัยครั้งนี้เรื่อง “ชีววิทยาเชิงพุทธ : ระบบความสัมพันธ์ของชีวิตและสิ่งแวดล้อม และการ
สร้างปัจจัยเกื้อกูลต่อการพัฒนาชีวิตตามหลักสัปปายะ” และควรน าผลวิจัยไปใช้จริงให้เป็น
รูปธรรมและให้พระพุทธศาสนาเกิดความทันสมัย ใช้ได้จริง 
 ๒. ควรส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับการให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องชีววิทยาเชิงพุทธให้
มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเรื ่องสัปปายะ องค์ประกอบย่อยล าดับที่ ๔ คือ ความ
เหมาะสมด้านบุคคล (ปุคคลสัปปายะ) และ ความเหมาะสมด้านอาหาร (โภชนสัปปายะ) 
 ๓. แม้ผลวิจัยในเรื่องการประยุกต์ใช้หลักสัปปายะฯ จะออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจ แต่
ถึงกระนั้นก็ควรสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการประยุกต์ใช้หลักสัปปายะในชีวิตประจ าวัน
เพ่ือเป็นการจัดระบบความสัมพันธ์ของชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลตามหลักชีววิทยาเชิงพุทธ
ในสังคมต่อไปอย่างยั่งยืน 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 ๑. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องพัฒนาการในสิ่งมีชีวิตมิติของสัมพันธภาพระหว่างเซลล์
และกลละให้ละเอียดลึกซึ้งลงไป 
 ๒. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับระบบและกลไกความสัมพันธ์ของการถ่ายทอดลักษณะทาง
รูปธรรมและนามธรรมของชีวิตภายใต้กฏเกณฑ์ด้านกาลาวกาศ (กาลและอวกาศ)  
 ๓. ควรศึกษาพัฒนาการแนวคิดและการประยุกต์ใช้หลักสัปปายะในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลักภาวนา ๔ (กาย ศีล จิต ปัญญา) แบบพุทธบูรณาการ 
 

 
 

บรรณานุกรม 
 

พระพุทธโฆสเถระ. คัมภีร์วิสุทธิมรรค. แปลและเรียบเรียงโดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภ
มหาเถร). พิมพ์ครั้งที่ ๑๐. กรุงเทพฯ: บริษัท ธนาเพรส จ ากัด, ๒๕๕๔. 

พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ. ปรมัตถโชติกะ ปริจเฉทที่ ๑-๒-๖ จิต เจตสิก รูป นิพพาน. พิมพ์
ครั้งที่ ๑๑. กรุงเทพฯ: หจก. ทิพยวิสุทธิ์, ๒๕๕๓. 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย . พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 



257วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
 

มหามกุฏราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกพร้อมอรรถกถา แปล ชุด ๙๑ เล่ม. กรุงเทพมหานคร: โรง
พิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔. 

สัมภาษณ์ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, ดร., ผู้อ านวยการสถาบันวิมุตตยาลัย และศูนย์วิปัสสนา
สากลไร่เชิญตะวัน, ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘. 

สัมภาษณ์ พระศรีคัมภีรญาณ, รศ.ดร., รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘. 

สนทนากลุ่มย่อย, ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ต าบลห้วยสัก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย , 
วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๔๔๘. 

Abercrombie, M., Hickman, M., Johnson, M. L. et al. The New Penguin 
Dictionary of Biology. 8th ed. London: Penguin Books Ltd., 1990. 

Bateman, Heather., Hillmore, Ruth., Jackson Daisy. et al. Dictionary of Medical 
Terms. 4th ed. London: A & C Black Publishers Ltd., 2007. 

Daintith, John., Martin, Elizabeth. Oxford Dictionary of Science. 6th ed. New 
York: Oxford university Press Inc., 2010. 

Dobzhansky, Theodosius. “Mankind Evolving”. in Richard Dawkins. The Oxford 
Book of Modern Science Writing. New York: Oxford University Press, 
2008: 24. 

Kant, Immanuel. Critique of Judgment. tr. Werer S. Pluhar. Indianapolis: 
Hackett, 1987. 

Khosrow-Pour, Mehdi. Dictionary of Information Science and Technology . Vol. 
2. 2 Vols. Hershey: Idea Group Reference, 2007. 

Margulis, Lynn. Symbiotic Planet. New York: Basic Books, 1998. 
Raff, Hershel., Levitzky, Michael. Medical Physiology A Systems Approach . New 

York: McGraw-Hill, 2011. 
Roza, Greg. Inside the human body: using scientific and exponential notation. 

Illustrated ed. New york: The Rosen Publishing Group, 2007. 
Shier, David., Butler, Jackie., Lewis, Ricki. Hole’s Essentials of Human Anatomy 

& Physiology. 11th ed. New York: McGraw-Hill, 2012. 
Waterton, Claire; Ellis, Rebecca; Wynne, Brian. Barcoding Nature: Shifting 

Cultures of Taxonomy in an Age of Biodiversity Loss . Abingdon: 
Routledge, 2013. 

 
 



ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ)  พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙258



259วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

ทัศนคติที่มีต่อบทบาทและการแสดงออกของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
Attitude Toward The Role and Performance of Student  

Nakhonsawan Buddhist College 
 

อัครเดช  พรหมกัลป์ 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่อง “ทัศนคติที่มีต่อบทบาทและการแสดงออกของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์
นครสวรรค์” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติที่มีต่อบทบาทและการแสดงออกของ
นิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ และเพ่ือศึกษาถึงปัญหาและข้อเสนอแนะในการแสดงออกถึงบทบาท
ของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) 
ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ที่ใช้การศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
Research) จากกลุ่มตัวอย่าง ๒๐๓ รูป/คน เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบใน ๓ ด้าน ประกอบด้วย ๑) 
บทบาทในอุดมคติ (Ideal Role) ๒) บทบาทที่บุคคลเขาใจ (Perceived Role) ๓) บทบาทที่
แสดงออกจริง (Actual or Enacted Role) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที่
ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ๑๕ คน  
 ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นคฤหัสถ์  จ านวน ๑๓๓ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๕๒ เป็นนิสิตภาคปกติ จ านวน ๑๒๗ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕๖ และมี
อายุระหว่าง ๒๑-๓๐ ปี จ านวน ๑๒๑ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๖๑ และมีทัศนคติที่มีต่อบทบาท
และการแสดงออกของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ทัง้ ๓ ด้านโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =๓.๙๙) 
โดยด้านบทบาทในอุดมคติมีค่าเฉลี่ย ๔.๑๙ ด้านบทบาทที่คนทั่วไปเข้าใจมีค่าเฉลี่ย ๓.๘๖ และด้าน
บทบาทที่แสดงออกจริงมีค่าเฉลี่ย ๓.๙๓ ผลการเปรียบเทียบ พบว่า นิสิตที่มีสถานภาพต่างกันมี
ทัศนคติที่มีต่อบทบาทและการแสดงออกของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์โดยภาพรวมแตกต่างกัน 
ขณะที่นิสิตที่มีสถานะต่างกันและมีอายุต่างกันมีทัศนคติที่มีต่อบทบาทและการแสดงออกของนิสิต
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ พบว่า กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
นอกห้องเรียนเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตแสดงออกทางบทบาททั้ง ๓ ด้านมากที่สุด ประกอบกับ
สามารถแสดงออกด้านความรู้ ความสามารถ การวิเคราะห์ วิจัย การวางแผน การตัดสินใจ การเป็น
ผู้น าผู้ตาม การเป็นผู้ประสานงาน และการเป็นผู้ท าประโยชน์เพ่ือสังคม ส าหรับปัญหาที่ส่งผลต่อ

                                                           
อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   ศูนย์บัณฑิตศึกษา 

วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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การแสดงบทบาทของนิสิต คือ ความไม่พร้อมของตัวนิสิต ขณะที่ส่วนหนึ่งเกิดจากการปิดกั้นโอกาส
ไม่ให้นสิิตแสดงความคิดเห็นหรือมีส่วนร่วม 
ค าส าคัญ : บทบาท, การแสดงออกทางบทบาท, นิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
 

ABSTRACT 
 The study on “Attitudes toward Role and Performance of Students at 
Nakhonsawan Buddhist College” had three objectives: to study the concept, theory 
and role of the students, to compare the attitude toward the role of the students 
at Nakhonsawan Buddhist College, and to study the problems and suggestions for 
the performance in the role of the students. This research applied the Mixed 
Methods Research consisting of the qualitative and quantitative research. The 
sample was 203 students for the comparison the attitude toward the role and 
performance of the students at Nakhonsawan Buddhist College in 3 aspects: 1) 
Ideal Role, 2) Perceived Role), and 3) Actual or Enacted Role, and the in-Depth 
interview from the 15 key informants.  
 Results of the Research 
 1. Overall, it was found that 65.52 percent of the respondents are 133 
householders, 62.56 percent was 127 students, 59.61 percent of the respondents 
was 121 students ageing between 21-30 years. The students had the attitude 
toward the role of the students at Nakhonsawan Buddhist College at the high level              
( = 3.99). When considering each aspect, it arranged from the high to low level: 
the Ideal Role ( = 4.19), Actual or Enacted Role ( = 3.93), and Perceived Role            
( = 3.86). Overall, the result of the comparison found that the students having the 
different status had the different attitudes toward the role and performance of the 
students at Nakhonsawan Buddhist College. However, the students having the 
different state and age had no different attitudes toward the role and performance 
of the students at Nakhonsawan Buddhist College. 
 The result of the in-depth interview from the key informants found that 
the activities in the teaching and learning management outside the classroom were 
giving the opportunities for the students in the best performance of 3rd role on the 
knowledge , capability, analysis, research, planning, decision, leadership, follower, 
co-operator, and people making the benefit for the society. The problems affecting 
the performance of students’ role were no readiness of students, no proficiency in 
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the subject of the lecturers, and no giving the opportunities for the students in 
expressing the opinion or participation.  
Keyword : Role,  Performance of Role, Students at Nakhonsawan Buddhist College 
 
๑. บทน า 
 หากจะกล่าวถึงบทบาทของนิสิตนักศึกษาซึ่งในเชิงอุดมคติคนทั่วไปยอมรับว่าบทบาท
อนาคตของชาติกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มท่ีช่างคิด เป็นนักอ่าน นักเขียน เป็นกลุ่มท ากิจกรรม เป็น
จิตอาสาที่มีจิตสาธารณะ ส าหรับมุมมองเกี่ยวกับบทบาทในแง่ดีของนิสิ ตนักศึกษาพบว่านิสิต
นักศึกษาส่วนใหญ่นิยมแสดงบทบาทของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งในสังคมโดยการออกค่าย
อาสาพัฒนา เพ่ือใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสร้างสรรค์ประโยชน์เพ่ือส่วนรวมในพ้ืนที่
ห่างไกลทุรกันดาร ขณะเดียวกันในทางตรงกันข้ามซึ่งเป็นบทบาทในแง่ลบที่นิสิตนักศึกษาแสดงออก
ให้คนทั่วไปได้รับรู้ได้รับทราบกลับพบว่ายังมีนิสิตนักศึกษาบางกลุ่มยังมีปัญหาในเรื่องการแสดงออก
ทางบทบาทที่ไม่ค่อยจะเป็นที่ยอมรับมากนัก๑ เป็นต้นว่า ปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ปัจจุบัน
พบว่ามีความอดทนส้ันลงหรือน้อยลง มีการประพฤติปฏิบัติตนไม่เหมาะสมโดยการเข้าไปเกี่ยวข้อง
กับเรื่องอบายมุขและสิ่งมอมเมา ขณะเดียวกันในเรื่องของความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการก็ยัง
ขาดความสามารถในการประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสภาพความเปนจริงของสังคมและขาดการสรางสรรค
ในทางวิชาการ ซึ่งอาจจะเป็นปัญหาของผู้ที่ขาดนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน ไม่เฉพาะเท่านั้นเมื่อลงมือท างานยัง
พบว่านิสิตนักศึกษายังขาดความสามารถในเชิงการคิด วิเคราะห การคิดในเชิงบูรณาการ วิธีการมอง
ประเด็นปัญหา ตลอดจนวิธีการแก้ไขปัญหา 
 ทั้งนี้การแสดงออกทางบทบาทยังเกี่ยวพันไปถึงภาระที่ต้องรับผิดชอบตามสถานภาพของ
แต่ละบุคคล เช่น เป็นพ่อแม่ นอกจากจะเลี้ยงดูให้ลูกเติบโตแล้ว จะต้องมีบทบาทในการอบรมสั่ง
สอนให้ความรู้ ป้องกันมิให้ลูกท าความชั่วหรือดูแลทุกข์สุขอ่ืนๆ ส่วนครูจะต้องมีบทบาทอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากการอบรมสั่งสอนวิชาความรู้  เช่น ช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนเสื้อผ้า อาหาร 
ส่งเสริมและพัฒนาจริยธรรมของนักเรียนและดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของเด็กๆ๒ ฉะนั้นบทบาทจึง
เป็นสิ่งที่บุคคลจะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับต าแหน่งหรือหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมาย เป็นการ
แสดงพฤติกรรมตามอ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความคาดหวัง
ของผู้ที่มอบหมายอ านาจนั้น๓ แนวทางของการแสดงออกหรือปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้
ในต าแหน่งทางสังคมทางหน้าที่การงานตามสภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคลที่เป็นอยู่  เช่น ครูมี

                                                           
๑ สุธรรม อารีกุล และคณะ, “วิกฤตอุดมศึกษาไทยและทางออก : การปฏิรูปอุดมศึกษา”, รายงานวิจัย, 

(อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี, ๒๕๔๐) 
 ๒ ยนต์ ชุ่มจิต, ความเป็นครู, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๐), หน้า ๓๓. 
 ๓ ปราชญา กล้าผจัญ, พฤติกรรมผู้น าทางการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 
๒๕๔๐), หน้า ๓๓. 
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บทบาทหน้าที่ในการสอนให้ความรู้แก่ผู้เรียน  ต ารวจมีบทบาทหน้าที่ในการรักษาความสงบ
ภายในประเทศเป็นต้น 
 บทบาทยังเป็นการกระท าหรือการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ที่รับผิดชอบและการปฏิบัติ
ตามต าแหน่งตามสถานภาพของแต่ละบุคคลที่เป็นอยู่ถ้าต าแหน่งหรือสถานภาพเปลี่ยนไปบทบาทที่
มีอยู่ก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย พฤติกรรมการแสดงออกตามสถานภาพของแต่ละบุคคลในขณะที่
ปฏิบัติหน้าที่นั้นๆ พฤติกรรมที่เห็นได้ถือเป็นการกระท าของบุคคล ผู้ที่มีสถานภาพเหมือนกันย่อมมี
การแสดงบทบาทแบบเดียวกันตามบรรทัดฐานที่ก าหนดไว้๔ เช่น บุคคลประพฤติตามหน้าที่ของตน
ตามสถานภาพหรือต าแหน่งฐานะที่ตนด ารงอยู่ บทบาทจึงเป็นกลไกอย่างหนึ่งของสังคมที่ท าให้คนที่
อยู่ร่วมกันสามารถสร้างระบบความสัมพันธ์ต่อกันได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย บุคคลจะมี
สถานภาพและบทบาทหลายสถานภาพและแตกต่างกันออกไป เช่น เป็นพ่อ แม่ ลูก ครู อาจารย์ 
ทหาร ต ารวจ แพทย์ นักเรียน นักศึกษา นิสิต เป็นต้น๕ 
 ขณะเดียวกันจะสังเกตเห็นว่าบุคคลในสังคมจะแสดงบทบาทต่างๆ แตกตางกันออกไป 
โดยที่การแสดงบทบาทของบุคคลจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงลักษณะของบุคคลนั้นและตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน
ตามแนวคิดที่ว่า บุคคลจะแสดงออกทางบทบาท๖ ในมิติต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 ๑. บทบาทในอุดมคติ (Ideal Role) เป็นบทบาทที่ก าหนดไว้เป็นกฎหมายหรือตามความ
คาดหวังของบุคคลทั่วไปในสังคม เป็นแบบฉบับฉบับที่สมบูรณ์ซึ่งผู้มีสถานภาพหนึ่งๆ ควรกระท า 
แต่อาจไม่มีใครท าตามนั้นก็ได้ 
 ๒. บทบาทที่บุคคลเข้าใจ (Perceived Role) เป็นบทบาทที่ขึ้นอยู่กับบุคคลนั้นๆ ที่
คาดคิดด้วยตนเองว่าควรเป็นอย่างไร ทั้งนี้อาจเกี่ยวข้องกับค่านิยม ทัศนคติ บุคลิกภาพและ
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล 
 ๓. บทบาทที่แสดงออกจริง (Actual or Enacted Role) เป็นการกระท าที่บุคคลปฏิบัติ
จริง ซึ่งข้ึนอยกูับสถานการณ์เฉพาะหน้าในขณะนั้นด้วย สถานการณดังกล่าวอาจเป็นสภาพแวดล้อม
ทางธรรมชาติและทางสังคม เช่น การกดดันของกลุ่มต่างๆ และบทบาทท่ีกระท าจริงที่อาจสอดคล้อง
หรือไม่สอดคล้องกับบทบาทในอุดมคติหรือบทบาทที่บุคคลรับรู้ก็ได้ 
 ในฐานะที่รับผิดชอบในการบรรยายในรายวิชาพรรคการเมืองกลุ่มผลประโยชน์และการ
เลือกตั้งของนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ในระดับชั้นปีที่ ๓ ทั้งในภาคปกติและภาคพิเศษ จึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาวิจัยเกี่ยวกับบทบาทของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ที่แสดงออกในฐานะท่ีเป็นกลุ่ม
ผลประโยชน์ในสังคมว่าจะมีการแสดงออกในบทบาทแต่ละมิติอย่างไร และนิสิตเหล่านั้นสามารถท่ีจะ
แสดงบทบาทเชื่อมโยงเกื้อหนุนกันอย่างไรระหว่างบทบาทในเชิงอุดมคติ บทบาทที่ประชาชนทั่วไปรับรู้
รับทราบและบทบาทที่นิสิตวิทยาลัยสงฆ์จะต้องประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปตามกรอบนวลักษณ์ ๙ 
                                                           
 ๔ จ านงค์  อดิวัฒนสิทธิ์ และคณะ, สังคมวิทยา, พิมพครั้งที่ ๑๐, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๕), หน้า ๓๗. 
 ๕ สนธยา  พลศรี, หลักสังคมวิทยา, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๕), หน้า๑๒๕. 
 ๖ จ านงค์  อดิวัฒนสิทธิ์ และคณะ, สังคมวิทยา, อ้างแล้ว, หนา  ๓๗-๓๘. 
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ประการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย๗ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่แสดงออกถึงอัตลักษณ์ที่
พึงประสงค์ของนิสิต ๙ อย่าง ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในฐานะเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้แบบพุทธซึ่งมีความมุ่งมั่นพัฒนาให้เกิดขึ้น ประกอบด้วย 

 
MAHACHULA 
M – Morality            มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส    
A – Awareness         รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
H – Helpfulness       มีศรัทธา อุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนา 
A – Ability               มีความสามารถในการแก้ปัญหา   
C – Curiosity            มีความใฝ่รู่ใฝ่คิด   
H -  Hospitality         มีน้ าใจเสียสละเพ่ือส่วนรวม   
U – Universality        มีโลกทัศน์กว้างไกล   
L – Leadership         มีความเป็นผู้น าด้านจิตใจและปัญญา   
A – Aspiration        มีความมุ่งมั่นพัฒนาตนให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม

จริยธรรม 
 ทั้งนี้บทบาทนิสิตที่พึงประสงค์ส่วนใหญ่จะเน้นในด้านความถึงพร้อมซึ่งคุณธรรม 
จริยธรรม มีพฤติกรรมที่เหมาะสม มีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นผู้มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล ทันต่อ
โลกและเหตุการณ์ เป็นผู้น าหรือตัวอย่างที่ดีโดยเฉพาะด้านจิตใจและปัญญา เป็นผู้ที่ถึงพร้อมแห่ง
วิจารณญาณ สามารถแก้ปัญหาได้ มีความใฝ่รู้ใฝ่คิด และเป็นผู้ที่พร้อมจะอุทิศหรือเสียสละส่วนตน
เพ่ือประโยชน์สุขของส่วนรวม ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยในเรื่องข้างต้นนี้ 
 
๒. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 ๒.๑ เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติที่มีต่อบทบาทของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
 ๒.๒ เพ่ือศึกษาถึงปัญหาและข้อเสนอแนะในการแสดงออกถึงบทบาทของนิสิตวิทยาลัย
สงฆ์นครสวรรค์  
 
๓. ขอบเขตการวิจัย 
 ส าหรับขอบเขตด้านเนื้อหานั้นได้มุ่งเน้นสังเคราะหเ์นื้อหาจากแนวคิดของจ านงค์ อดิวัฒน
สิทธิ์ ที่ให้มุมมองในทางสังคมวิทยาว่า คนเรานั้นสามารถที่จะแสดงออกในความเป็นบทบาทใน ๓ 
มิติ คือ ๑) บทบาทในอุดมคติ (Ideal Role) ๒) บทบาทที่บุคคลเข้าใจ (Perceived Role) และ ๓) 
บทบาทท่ีแสดงออกจริง (Actual or Enacted Role) ขณะที่ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษานั้นได้แก่
ความแตกต่างด้านสถานภาพ (บรรพชิต/คฤหัสถ์) สถานะ (ภาคปกติ/ภาคพิเศษ) และอายุ ส าหรับ
                                                           

๗ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์, คู่มือนิสิต, (นครสวรรค์ : ไพศาลการพิมพ์, ๒๕๕๖), หน้า ๓๔. 
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ขอบเขตด้านประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญนั้นได้แก่ นิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ใน
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษในระดับพุทธศาสตรบัณฑิตจ านวน ๔๑๑ รูป/คน ได้
กลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ Taro Yamane จ านวน ๒๐๓ รูป/คน และมีผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key 
Informants) ในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยการเจาะจงกลุ่มทดลองที่เป็นนิสิต
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ชั้นปีที่ ๓ จ านวน ๑๕ คน ที่ศึกษาในรายวิชาพรรคการเมือง กลุ่ม
ผลประโยชน์ และการเลือกตั้ง นอกจากนั้นขอบเขตด้านพ้ืนที่ได้ศึกษาวิจัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ 
โดยมีขอบเขตด้านระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ รวมระยะเวลา 
๑๑ เดือน 
 
๔. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) ระหว่าง
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ที่ใช้การศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ (Qualitative 
Research) จากกลุ่มตัวอย่าง ๒๐๓ รูป/คน เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติที่มีต่อบทบาทและการ
แสดงออกในด้านบทบาทในอุดมคติ (Ideal Role) ๒) บทบาทที่บุคคลเข้าใจ (Perceived Role) 
และ ๓) บทบาทที่แสดงออกจริง (Actual or Enacted Role) ตามกรอบนวลักษณ์ ๙ ประการของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ก่อนจะน าข้อมูลที่ได้น าไปสู่การวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ที่ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑๕ คน เพ่ือหาข้อสรุปที่จะส่งผลให้เกิดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่จะส่งเสริมให้นิสิตได้
แสดงออกถึงบทบาทท้ัง ๓ ด้านได้มากท่ีสุด 
 
๕. ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาพบ ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นคฤหัสถ์ จ านวน 
๑๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๕๒ เป็นนิสิตภาคปกติ จ านวน ๑๒๗ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕๖ 
และมีอายุระหว่าง ๒๑-๓๐ ปี จ านวน ๑๒๑ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๖๑  
 ส าหรับทัศนคติที่มีต่อบทบาทและการแสดงออกของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
โดยรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๓.๙๙ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสรุปได้ดังนี้ 
 ๑) ด้านบทบาทในอุดมคติ ทัศนคติที่มีต่อบทบาทและการแสดงออกของนิสิตวิทยาลัย
สงฆ์นครสวรรค์ ด้านบทบาทในอุดมคติ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๔.๑๙ 
 ๒) บทบาทที่คนทั่วไปเขาใจ ทัศนคติที่มีต่อบทบาทและการแสดงออกของนิสิตวิทยาลัย
สงฆ์นครสวรรค์ บทบาทท่ีคนทั่วไปเขาใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๓.๘๖ 
 ๓) ด้านบทบาทที่แสดงออกจริง ทัศนคติที่มีต่อบทบาทและการแสดงออกของนิสิต
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ด้านบทบาทที่แสดงออกจริง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๓.๙๓  
 ส่วนผลการเปรียบเทียบทัศนคติที่มีต่อบทบาทและการแสดงออกของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์
นครสวรรค์ นั้นพบว่า 
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 ๑)นิสิตที่มีสถานภาพต่างกันมีทัศนคติที่มีต่อบทบาทและการแสดงออกของนิสิตวิทยาลัย
สงฆ์นครสวรรค์แตกต่างกัน โดยภาพรวมแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 
 ๒) นิสิตที่มีประเภทต่างกันมีทัศนคติที่มีต่อบทบาทและการแสดงออกของนิสิตวิทยาลัย
สงฆ์นครสวรรค์แตกต่างกัน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
 ๓) นิสิตที่มีอายุต่างกันมีทัศนคติที่มีต่อบทบาทและการแสดงออกของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์
นครสวรรค์ แตกต่างกัน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
 ทั้งนี้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้ข้อเท็จจริงว่า กิจกรรมการจัดการ
เรียนการสอนนอกห้องเรียนเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตแสดงออกทางบทบาททั้ง ๓ ด้านมากที่สุด 
ประกอบกับสามารถแสดงออกด้านความรู้ ความสามารถ การวิเคราะห์ วิจัย การวางแผน การ
ตัดสินใจ การเป็นผู้น าผู้ตาม การเป็นผู้ประสานงาน และการเป็นผู้ท าประโยชน์เพ่ือสังคม ส าหรับ
ปัญหาที่ส่งผลต่อการแสดงบทบาทของนิสิต คือ ความไม่พร้อมของตัวนิสิต ขณะที่ส่วนหนึ่งเกิดจาก
การปิดกั้นโอกาสไม่ให้นิสิตแสดงความคิดเห็นหรือมีส่วนร่วม  ทั้งนี้คณะผู้วิจัยได้พัฒนาและ
สังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ที่เป็นรูปแบบในการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมให้นิสิตแสดงออก
จริงถึงบทบาทท่ีพึงประสงคต์ามตามกรอบนวลักษณ์ ๙ ประการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย และบทบาทอีก ๒ ด้านที่เหลือ ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
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 จากแผนภาพอธิบายได้ว่า การจัดการเรียนการสอนที่จะส่งผลให้เกิดการแสดงออกซึ่ง
บทบาทของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์นั้น จากการวิจัยพบว่าปัจจัยที่จะส่งผลต่อบทบาทของนิสิต
นั้นประการส าคัญขึ้นอยู่กับนิสิตหรือตัวผู้เรียน ที่ผ่านกระบวนการตัดกรองเข้ามาศึกษาเล่าเรียนใน
หลักสูตรหรือสาขาวิชาต่างๆ เมื่อก้าวเข้ามาสู่ความเป็นนิสิตแล้วผู้สอนหรือผู้บรรยายจะเป็นส่วน
ส าคัญที่จะมีส่วนผลักดัน สนับสนุน ส่งเสริม ให้นิสิตได้แสดงออกซึ่งศักยภาพในตัวเองที่สะท้อน

บทบาทแสดงออกจริงตามกรอบนวลักษณ์ 
MAHACHULA 

M – Morality       มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส    
A – Awareness    รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
H – Helpfulness  มีศรัทธา อุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนา 
A – Ability       มีความสามารถในการแก้ปัญหา   
C – Curiosity       มีความใฝ่รู่ใฝ่คิด   
H -  Hospitality   มีน  าใจเสียสละเพ่ือส่วนรวม   
U – Universality  มีโลกทัศน์กว้างไกล   
L – Leadership    มีความเป็นผู้น าด้านจิตใจและปัญญา   
A – Aspiration     มีความมุ่งมั่นพัฒนาตนให้เพียบพร้อม 
                        ด้วยคุณธรรมจริยธรรม   

การแสดงออกทางบทบาทนิสิต
วิทยาลัยสงฆ์ที่พึงประสงค ์

ผู้เรียน 

ผู้สอน 

หลักสูตร 

การเรียนการสอน
นอกห้องเรียน 

บทบาทเชงิอุดมคต ิ
๑. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ 
๒. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 
๓. เป็นผู้มีภาวะผู้น า 
๔. เป็นต้นแบบที่ดีงาม 
๕. เป็นนักพัฒนาที่มีอุดมการณ์ 

บทบาทในสายตาสงัคม 
๑. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ 
๒. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 
๓. เป็นผู้มีภาวะผู้น า 
๔. เป็นตัวอย่างท่ีดีแก่เยาวชน 
 

การเรียนการสอนใน
ห้องเรียน 
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ออกมาในรูปของการแสดงบทบาท โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นส่วนสนับสนุนในการ
วางกรอบการเรียนรู้ในสรรพวิชาต่างๆ และคอยตรวจสอบ ดูแล และประเมินผลกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 
 ในด้านการจัดการเรียนการสอนนั้นที่ผ่านมาจะจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนเป็นส่วน
ใหญ่ จากการวิจัยพบว่าสาเหตุที่ท าให้นิสิตไม่สามารถแสดงบทบาทได้อย่างเต็มศักยภาพนั้น ส่วน
หนึ่งเกิดจากปัญหาที่เกิดจากความไม่พร้อมของตัวนิสิต และมีกลไกหรือกระบวนการปิดกั้นการ
แสวงหาความรู้ที่เกิดจากความชาชินจนกลายเป็นปัญหาซ้ าซาก คือ การที่ผู้สอนไม่เปิดโอกาสให้
นิสิตแสดงความกล้าในการแสดงความคิดเห็น ขณะเดียวกันก็มีนิสิตจ านวนมากที่กลัวการถาม-ตอบ
หรือไม่กล้าแสดงออกถึงศักดิ์และสิทธิ์ของบทบาทผู้ศึกษาเล่าเรียน   
 ขณะเดียวกันในการจัดการเรียนการสอนอีกมิติหนึ่ง คือ การจัดการเรียนการสอนนอก
ห้องเรียน ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาดูงาน การลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลในการศึกษาวิจัย การลงพ้ืนที่ประกอบ
กิจกรรมหรือโครงการที่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน ซึ่งกิจกรรมในลักษณะเช่นนี้กลับ
กลายเป็นสิ่งเร้าที่กระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวทางการเรียนรู้ได้ดีกว่า ทั้งนี้เพราะ ๑) เป็นการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นให้นิสิตเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมหรือโครงการ ๒) เป็นการจัดการเรียน
การสอนที่นิสิตมีโอกาสแสดงออกซ่ึงศักยภาพทางความรู้ ความสามารถ ๓) เป็นการจัดการเรียนการ
สอนที่นิสิตต้องเกิดการประยุกต์ใช้ความรู้  ๔) เป็นการจัดการเรียนการสอนที่นิสิตต้องเป็นนักวิจัย
ชุมชน ท้องถิ่น ๕) เป็นการจัดการเรียนการสอนที่นิสิตต้องเป็นนักวิเคราะห์ นักวินิจฉัย ๖) เป็นการ
จัดการเรียนการสอนที่นิสิตต้องเป็นผู้กล้าตัดสินใจ ๗) เป็นการจัดการเรียนการสอนที่นิสิตต้อง
บริหารจัดการตน คน เวลาและงบประมาณ ๘) เป็นการจัดการเรียนการสอนที่นิสิตจะต้องแยกแยะ
ให้เห็นความแตกต่าง ๙) เป็นการจัดการเรียนการสอนที่นิสิตจะต้องฝึกฝนการปรับตัวให้เข้ากับ
สังคม และ ๑๐) เป็นการจัดการเรียนการสอนที่นิสิตจะได้รับข้อมูล ข้อเท็จจริงเพ่ือการเตรียมความ
พร้อมในการออกไปรับใช้สังคมในอนาคต 
 นอกจากนั้นการจัดการเรียนการสอนนอกห้องเรียนยังเป็นการเสริมสร้าง เป็นการ
ทดสอบ เป็นการประเมินผลถึงบทบาทนิสิตที่จะแสดงออกในด้าน ๑) การเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน
และสังคม ๒) การเป็นองค์ประกอบของการท างานระบบทีม ๓) การเป็นผู้น า การเป็นผู้ตาม ๔) การ
เป็นผู้ทีเ่สียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม ๕) การเป็นนักวางแผน นักจัดการ ๖) การ
เป็นนักตัดสินใจ ๗) การเป็นนักการทูต ๘) การเป็นนักประสานงาน และ ๙) การเป็นนัก
ประชาสัมพันธ์ 
 ในการที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตได้แสดงออกซึ่งบทบาทในสถานะต่างๆ ได้อย่าง
ชัดเจนนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความรู้ ความเข้าใจถึง อัตลักษณ์ของความเป็นนิสิตวิทยาลัย
สงฆ์ในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัยที่ เรียกว่า นวลักษณ์ ๙ ประการ 
(MAHACHULA) อันประกอบด้วย M–Morality มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส A–Awareness รู้เท่าทันความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม H–Helpfulness มีศรัทธา อุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนา A–Ability มี
ความสามารถในการแก้ปัญหา C–Curiosity มีความใฝ่รู่ใฝ่คิด H-Hospitality มีน้ าใจเสียสละเพ่ือ
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ส่วนรวม U–Universality มีโลกทัศน์กว้างไกล L–Leadership มีความเป็นผู้น าด้านจิตใจและ
ปัญญา และ A–Aspiration มีความมุ่งมั่นพัฒนาตนให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม  
 ทั้งนี้หากผู้เรียนเกิดความเข้าใจ เข้าถึงความเป็นอัตลักษณ์ภายใต้กรอบ นวลักษณ์ ๙ 
ประการแห่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากอาจารย์
ผู้สอนหรือผู้บรรยายหรือจากหลักสูตร/สาขาวิชาอย่างจริงจัง บทบาทของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์ที่จะเกิด
ในสายตาสังคมก็จะได้รับการยอมรับในฐานะ ๑) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ๒) เป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม ๓) เป็นผู้มีภาวะผู้น า และ ๔ เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชน ขณะเดียวกันยังส่งผลให้สามารถ
แสดงออกซ่ึงบทบาทในเชิงอุดมคติที่ตั้งอยู่บนความคาดหวังของคนทั่วไป โดยเฉพาะในมิติที่ ๑) เป็น
ผู้มีความรู้ ความสามารถ ๒) เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ๓) เป็นผู้มีภาวะผู้น า ๔) เป็นต้นแบบที่ดี
งาม และ ๕) เป็นนักพัฒนาที่มีอุดมการณ์ ได้อย่างไม่ยากเย็นนัก ซึ่งนั่นก็หมายถึงการแสดงออกถึง
ความเป็นนิสิตที่พึงประสงค์นั่นเอง 
 
๖. การอภิปรายผล 
 ทัศนคติที่มีต่อบทบาทและการแสดงออกของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์  โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก (  = ๓.๙๙) เมื่อพิจารณาเรียงจากมากไปหาน้อยเป็นรายด้าน พบว่า ทัศนคติที่มี
ต่อบทบาทและการแสดงออกของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ด้านบทบาทในอุดมคติ (  = 
๔.๑๙) รองลงมาได้แก่ด้านบทบาทที่แสดงออกจริง (  = ๓.๙๓) ขณะที่ด้านบทบาทที่เป็นไปตาม
คนทั่วไปเข้าใจนั้นอยู่ในระดับต่ าสุด (  = ๓.๘๖) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูสิริรัตนานุ
วัตร และคณะ๘ ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทของพุทธศาสตรบัณฑิตในจังหวัดพิษณุโลก” แล้ว
พบว่า พุทธศาสตรบัณฑิตทั้งที่อยู่ในสถานะบรรพชิตและคฤหัสถ์ต่างก็มีบทบาทต่อสังคม ชุมชน 
ท้องถิ่นในหลายๆ มิติ และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ตั้ง
ไว้ เป็นต้นว่า บทบาทในฐานะพระสังฆาธิการผู้ปกครองตั้งแต่ระดับเจ้าอาวาสไปจนถึงระดับรองเจ้า
คณะจังหวัด บทบาทในฐานะของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนทั้งปริยัติสามัญ สามัญศึกษา 
โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ นอกจากนั้นยังได้รับบทบาทใน
ด้านการเป็นพระนักเทศน์ พระวิทยากรในการบรรยายธรรมและกิจกรรมอบรมส่งเสริมศีลธรรม ใน
ส่วนของคฤหัสถ์และผู้ที่ตัดสินใจลาสิกขาบทส่วนหนึ่งยังมีบทบาทตามสถานะที่ประกอบอาชีพ เป็น
ต้นว่า การรับราชการทั้งที่เป็นข้าราชการพลเรือน ข้าราชการครู หรือข้าราชการทหารในต าแหน่ง
อนุศาสนาจารย์ประจ ากองทัพด้วย  

                                                           
๘ พระครูสิริรัตนานุวัตร และคณะ, “บทบาทของพุทธศาสตรบัณฑิตในจังหวัดพิษณุโลก”, รายงาน

วิจัย, ส านักวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘). 
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 ขณะเดียวกันยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาจักรพรรณ มหาวีโร และคณะ๙ ที่ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทของพุทธศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยสงฆ์เลยกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชนด้านเศรษฐกิจ : ศึกษากรณีกองทุนหมู่บ้านในชุมชนเมืองเลย จังหวัดเลย” แล้วพบว่า พุทธ
ศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยสงฆ์เลยมีบทบาทในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนกองทุนหมู่บ้านใน
ชุมชนเมืองเลยมากที่สุด คือ การเทศนาอบรมด้านคุณธรรมแก่สมาชิกของกองทุนหมู่บ้านให้รู้จัก
ความสามัคคี มีความเสียสละ ประหยัด อดออม ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมพบว่า 
พุทธศาสตรบัณฑิตที่เป็นบรรพชิตเมื่อจบการศึกษาแล้วส่วนหนึ่งได้ตัดสินใจลาสิกขาออกไปประกอบ
อาชีพส่วนตัว ส่งผลให้การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนโดยเฉพาะด้านคุณธรรมจริยธรรมเกิดการ
ขาดหายไปและเป็นไปในลักษณะที่ไม่ต่อเนื่อง 
 
๗. ข้อเสนอแนะ 
 ๗.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 การจัดการเรียนการสอนนั้นที่ผ่านมาจะจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนเป็นส่วนใหญ่ 
และจากข้อมูลปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่พบจากการวิจัยในครั้งนี้ พบว่า สาเหตุที่ท าให้
นิสิตไม่สามารถแสดงบทบาทได้อย่างเต็มศักยภาพนั้น ส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหาที่เกิดจากความไม่
พร้อมของตัวนิสิต ขณะที่ส่วนหนึ่งเกิดจากความไม่แตกฉานในศาสตร์วิชาของผู้สอนหรือผู้บรรยาย 
โดยมีกลไกและกระบวนการปิดกั้นการแสดงออกซึ่งบทบาทนิสิตในการแสวงหาความรู้ และที่เกิด
จากความชาชินจนกลายเป็นปัญหาซ้ าซากคือการที่ผู้สอนไม่เปิดโอกาสให้นิสิตแสดงความกล้าในการ
ถาม-ตอบ หรือแสดงความคิดเห็น ขณะเดียวกันก็มีนิสิตจ านวนมากที่กลัวการถาม-ตอบหรือไม่กล้า
แสดงออกถึงศักดิ์และสิทธิ์ของบทบาทผู้ศึกษาเล่าเรียน ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะว่า วิทยาลัย
หรือหลักสูตรควรจะมียุทธศาสตร์ในการพัฒนาการเรียนการสอนที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและใน
อนาคต ดังนี้ 
 ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการเรียนการสอนนอกห้องเรียน ไม่ว่าจะเป็น
การศึกษาดูงาน การลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลในการศึกษาวิจัย การลงพ้ืนที่ประกอบกิจกรรมหรือโครงการ
ที่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน ซึ่งกิจกรรมในลักษณะเช่นนี้จะเป็นสิ่งเร้าที่กระตุ้ นให้
เกิดการตื่นตัวทางการเรียนรู้ได้ดีกว่า ทั้งนี้เพราะ  
 (๑) เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นิสิตเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมหรือ
โครงการ  
 (๒) เป็นการจัดการเรียนการสอนที่นิสิตมีโอกาสแสดงออกซึ่งศักยภาพทางความรู้ 
ความสามารถ  

                                                           
๙ พระมหาจักรพรรณ  มหาวีโร และคณะ, “บทบาทของพุทธศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยสงฆ์เลยกับ

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนด้านเศรษฐกิจ : ศึกษากรณีกองทุนหมู่บ้านในชุมชนเมืองเลย จังหวัดเลย ”, 
รายงานวิจัย, ส านักวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘). 
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 (๓) เป็นการจัดการเรียนการสอนที่นิสิตต้องเกิดการประยุกต์ใช้ความรู้  
 (๔) เป็นการจัดการเรียนการสอนที่นิสิตต้องเป็นนักวิจัยชุมชน ท้องถิ่น  
 (๕) เป็นการจัดการเรียนการสอนที่นิสิตต้องเป็นนักวิเคราะห์ นักวินิจฉัย  
 (๖) เป็นการจัดการเรียนการสอนที่นิสิตต้องเป็นผู้กล้าตัดสินใจ  
 (๗) เป็นการจัดการเรียนการสอนที่นิสิตต้องบริหารจัดการตน คน เวลาและงบประมาณ  
 (๘) เป็นการจัดการเรียนการสอนที่นิสิตจะต้องแยกแยะให้เห็นความแตกต่าง  
 (๙) เป็นการจัดการเรียนการสอนที่นิสิตจะต้องฝึกฝนการปรับตัวให้เข้ากับสังคม  
 (๑๐) เป็นการจัดการเรียนการสอนที่นิสิตจะได้รับข้อมูล ข้อเท็จจริงเพ่ือการเตรียมความ
พร้อมในการออกไปรับใช้สังคมในอนาคต 
 ๒. ส่งเสริมการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในเชิงรูปธรรม โดยการประเมินผลถึง
บทบาทนิสิตที่จะแสดงออกในด้านต่างๆ มาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 
เป็นต้นว่า  
 (๑) การปรับตัวที่สามารถเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและสังคมได้  
 (๒) การเป็นองค์ประกอบของการท างานระบบทีม  
 (๓) การเป็นผู้น า การเป็นผู้ตาม  
 (๔) การเป็นผู้ที่เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม  
 (๕) การเป็นนักวางแผน นักจัดการ  
 (๖) การเป็นนักตัดสินใจ  
 (๗) การเป็นนักประสานงาน  
 (๘) การเป็นนักประชาสัมพันธ์ 
 ๓. สนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนหรือผู้บรรยายหรือจากหลักสูตร/สาขาวิชาให้เป็นพ่ี
เลี้ยงในการส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตวิทยาลัยสงฆ์ได้มีเวทีในการแสดงออกถเพ่ือให้เกิดการ
ยอมรับของชุมชนและสังคมในเรื่องต่อไปนี้ 
 (๑) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ  
 (๒) เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม  
 (๓) เป็นผู้มีภาวะผู้น า  
 (๔) เป็นต้นแบบที่ดีงาม  
 (๕) เป็นนักพัฒนาที่มีอุดมการณ์  
 ๗.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 ผลจากการวิจัยจะพบข้อสังเกตที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับบทบาทนิสิตของวิทยาลัยสงฆ์ที่เกิดขึ้น
ในสายตาหรือความเข้าใจของคนในสังคม ซึ่งมีประเด็นที่     บ่งบอกถึงด้านบวกและลบที่จะน าไปสู่
แนวทางในการแก้ไขให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ดังต่อไปนี้ 
 ๑. มุมมองด้านบวกหรือจุดแข็งของนิสิตวิทยาลัย 
 (๑) นิสิตเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ 



271วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

 (๒) นิสิตเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม  
 (๓) นิสิตมีภาวะผู้น า กล้าคิด กล้าแสดงออก 
 (๔) การเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชน 
 ๒. มุมมองด้านลบหรือจุดด้อยของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์ 
 (๑) นิสิตบางส่วนยังไม่เป็นผู้ที่ถึงพร้อมซึ่งความรู้ ความสามารถ 
 (๒) นิสิตยังขาดหรือด้อยประสบการณ์ 
 (๓) สังคมยังยึดติดในตัวสถาบันมากกว่าตัวบุคคล 
 (๔) สังคมยังมองวิทยาลัยสงฆ์เพียงผิวเผินและยึดติดว่าเป็นที่เรียนของพระภิกษุและ
สามเณรเท่านั้น 
 ในส่วนของแนวทางในการแก้ไขมุมมองด้านลบหรือจุดด้อยของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์นั้น
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมให้นิสิตได้มีโอกาสแสดงออกถึงความเป็นผู้น า กล้าคิด กล้าท า กล้า
แสดงออก โดยการด าเนินการให้เกิดผลทั้งกระบวนการผ่านการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
 ๑. เน้นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นิสิตเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมหรือ
โครงการ  
 ๒. เน้นการจัดการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้นิสิตแสดงออกซึ่งศักยภาพทางความรู้ 
ความสามารถ  
 ๓. เน้นการจัดการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้นิสิตต้องเกิดการประยุกต์ใช้ความรู้  
 ๔. เน้นการจัดการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้นิสิตมีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดการ
เรียนการสอนในฐานะผู้ช่วยนักวิจัยชุมชน ท้องถิ่น  
 ๕. เน้นการจัดการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้นิสิตเป็นผู้ช่วยนักวิเคราะห์ นักวินิจฉัย  
 ๖. เน้นการจัดการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้นิสิตเกิดความมั่นใจและสามารถเป็น
ตัดสินใจในประเด็นปัญหาทางการเรียนได้  
 ๗. เน้นการจัดการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้นิสิตมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ตนเอง คน เวลาหรืองบประมาณ  
 ๘. เน้นการจัดการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้นิสิตสามารถใช้กระบวนการศึกาวิเคราะห์ 
แยกแยะ ให้เห็นความแตกต่างในแต่ละประเด็นปัญหา  
 ๙. เน้นการจัดการเรียนการสอนที่ท่ีเปิดโอกาสให้นิสิตได้ฝึกฝนการปรับตัวให้เข้ากับสังคม
ในสถานการณ์ต่างๆ 
 ๑๐. เน้นการจัดการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้นิสิตเป็นผู้ที่เปิดกว้างทางความคิดใน
การรับข้อมูล ข้อเท็จจริงเพื่อการเตรียมความพร้อมในการออกไปรับใช้สังคมในอนาคต 
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การพัฒนาระบบการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดนครสวรรค์ บนฐานพุทธธรรม 

The Buddha Dhamma Development of Public Management 
System In Nakhon Sawan Local Administrative Organization  

 

พระครูนิวิฐศีลขันธ์ (ณรงค์ ฐิตวฑฺฒโน) 
 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ ๑) เพ่ือศึกษาระบบและกลไกการบริหารจัดการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ ๒) เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบนฐานพุทธธรรม และ ๓) เพ่ือวิเคราะห์ระบบการบริหารจัดการกับ
ประสิทธิภาพและความสุขในการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ โดยใช้
ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ที่มีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
องค์การบริหารส่วนต าบล ๒๑๑ คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ ด้วยการหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ท าการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ของการ
บริหารงานตามหลักอิทธิบาทธรรมกับประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
โดยการวิเคราะห์ด้วยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient) (r) ประกอบกับการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quality Research) โดยการการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) จ านวน ๘ ท่านเพ่ือ
น าข้อมูลมาสนับสนุนผลการวิจัย 

ผลการวิจัยพบว่า ระบบการบริหารจัดการตามหลักอิทธิบาทธรรมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล อยู่ในระดับมากทุกด้าน (  = ๓.๗๓) เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านฉันทะ  
(  = ๓.๘๒) ด้านวิริยะ (  = ๓.๗๐) ด้านวิมังสา (  = ๓.๗๐) และด้านจิตตะ (  = ๓.๖๘) 
ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล พบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน (  = ๓.๗๙) เมื่อเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านเวลา (  = ๓.๘๖) 
ด้านคุณภาพ (  = ๓.๘๓) ด้านปริมาณ (  = ๓.๗๗) ด้านต้นทุน (  = ๓.๖๙) ส่วน
ความสัมพันธ์ของการบริหารงานตามหลักอิทธิบาทธรรมกับประสิทธิภาพการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล พบว่า มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวก โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง
มาก (r = .๙๒๘)  

                                                           

  อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ศูนย์บัณฑิตศึกษา 
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
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ส่วนผลสรุปการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทธรรมในการ
บริหารก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ โดยเมื่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล
บริหารงานตามหลักอิทธิบาทธรรมได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน จะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลให้เกิดผลรูปธรรมสูงสุด  

 

ค าส าคัญ : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ, หลักพุทธธรรม, ประสิทธิภาพ, องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

ABSTRACT 
The objectives of this research were: 1) to study the system and 

mechanism of local administrative organization, 2) to study the strengthen and 
developed of system and mechanism in local administrative organization by 
Buddha Dhamma, 3) to study the analyzed of public management system to 
efficiency and happiness of.work in Nakhon Sawan local administrative organization. 
This research applied the Mixed Methods Research consisting of the qualitative and 
quantitative research. The sample was 211 employees at Nakhon Sawan local 
administrative organization. The analysis of data used Statistical Package for Social 
Science. The tools of the research were questionnaire and in-depth interview from 
the 8 key informants. The statistics for analysis data used Frequencies, Percentage, 
Mean, Standard Deviation and Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient.   

Results of the Research : Overall, the administration according to the 
Iddhipada Dhamma in Nakhon Sawan local administrative organization was at the 
high level ( = 3.73). When considering each aspect, it arranged from the high to 
low level: Chanda: will ( = 3.82), Viriya: effort ( = 3.70), Vīmaṁsā: reasoning ( = 
3.70) and Citta: thoughtfulness ( = 3.68). The opinion towards the efficiency of 
public management system and happiness of work in Nakhon Sawan local 
administrative organization was at the high level ( = 3.79). When considering each 
aspect, it arranged from the high to low level:  the time ( = 3.86), the quality ( = 
3.83), the quantity ( = 3.77) and the capital ( = 3.69). The relationship of the 
administration according to the Iddhipada Dhamma and the efficiency in the 
performance of the public management system had the positive relationship to the 
performance was at the high.  

The in-depth interview found that the application of Iddhipada Dhamma 
had the relationship to the efficiency in the performance of public management 
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system suggestions: were that the administrators should make the Iddhipada 
Dhamma for the public management of local administrative organization had to the 
efficiency in the working. 

 

Keywords: Development of Public Management System, Buddha Dhamma, 
Efficiency, local administrative organization 
 

๑. บทน า 
จากค ากล่าวที่ว่า “การปกครองของประชาชน โดยประชาชน และ เพ่ือประชาชน” 

ตามแนวคิดของ อับราฮัม ลินคอล์น (Abraham Lincoln) ประธานาธิบดีคนที่ ๑๖ แห่ง
สหรัฐอเมริกา๑ ถือได้ว่าเป็นรากฐานที่ส าคัญยิ่งในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ขณะเดียวกัน 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ก็ถือเป็นองค์กรประชาธิปไตยในระดับรากหญ้าที่มีภูมิล าเนากระจาย
อยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศและมีบทบาทส าคัญต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยขั้น
พ้ืนฐาน๒ เพราะเป็นองค์กรที่ใกล้ชิดประชาชน รู้และเข้าใจในปัญหาในพ้ืนที่ รวมถึงความต้องการ
ของประชาชนในชุมชนและหมู่บ้านอย่างแท้จริง นอกจากนั้นยังจะเป็นหน่วยงานที่จะแก้ไขปัญหาที่
เกดิขึ้นในพ้ืนที่รับผิดชอบได้อย่างรวดเร็ว ตรงประเด็น และมีประสิทธิภาพตามแนวคิดดังที่ลินคอล์น
ได้กล่าวไว้ 

นับตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ (พ.ศ. ๒๔๑๑ 
– ๒๔๕๓) หรือกว่า ๑๐๐ ปีที่ผ่านมา พระองค์ได้ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จ
พระบรมวงศ์เธอกรมพระยาด ารงราชานุภาพแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน  
โดยแบ่งการบริหารราชการส่วนกลางเป็นกระทรวง ทบวง กรม ตามแบบฉบับยุโรปตะวันตก ในส่วน
ของการบริหารราชการส่วนภูมิภาคนั้นได้ทรงจัดให้มีสายการบังคับบัญชา (Hierarchy) ลดหลั่น
กันลงไป  ตั้งแต่ระดับกระทรวงในส่วนกลาง การปกครองมณฑล การปกครองเมือง (จังหวัด) การ
ปกครองอ าเภอ ไปจนถึงการปกครองในระดับต าบลและหมู่บ้าน๓ ในปี พ.ศ. ๒๔๔๐ (ร.ศ. ๑๑๖) 
พระองค์ทรงมีพระราชด าริให้จัดการปกครองแบบสุขาภิบาลขึ้นในกรุงเทพมหานครเป็นการทดลอง
ก่อน๔ ต่อมาในวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๘ (ร.ศ. ๑๒๔) พระองค์ก็ได้ทรงจัดตั้งสุขาภิบาลนอก

                                                           
๑ ส. ศิวรักษ์, นักปรัชญาการเมืองฝร่ัง, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์เคล็ดไทย, ๒๕๑๙), หน้า ๔. 
๒ พิเชษฐ์  วงศ์เกียรติขจร, แนวคิด ยุทธศาสตร์ การบริหารการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น (อปท.) ในโลกโลกาภิวัตน์, (กรุงเทพมหานคร : ปัญญาชน, ๒๕๕๒), หน้าค าน า. 
๓ วุฒิสาร  ตันไชย, ยุทธศาสตร์การปกครองท้องถิ่น, (กรุงเทพมหานคร : เอ็กซ์เปอร์เน็ท, ๒๕๕๒), 

หน้า ๑๐. 
๔ชูศักดิ์   เที่ยงตรง, การบริหารการปกครองท้องถ่ินเปรียบเทียบ ,  (กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์, ๒๕๒๐), หน้า ๓๑๓–๓๑๔. 
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กรุงเทพมหานครขึ้นเป็นครั้งแรกที่ต าบลท่าฉลอม อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยปรับรูปแบบ
การปกครองท้องถิ่นให้เป็นการปกครองตนเองของประชาชนในท้องถิ่นตามลักษณะของ  “Local 
Self – Government”  

การจัดตั้งสุขาภิบาลในรัชสมัยรัชกาลที่ ๕ นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการปกครองท้องถิ่น
ของไทย  ถัดจากนั้นอีกนับร้อยปีหลังเหตุการณ์พฤษภาทมิฬในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ กระแสเรียกร้องให้มี
การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นถือเป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจและพูดถึงกันอย่างกว้างขวางทั่วประเทศใน
ขณะนั้น เริ่มตั้งแต่การเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรงและการเลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถ่ินโดยตรง จนน าไปสู่การปฏิรูปการเมืองผ่านกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกท่ีมีการยกประเด็นเก่ียวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นเป็นหนึ่ง
ในหลายๆ หมวดของรัฐธรรมนูญ โดยครั้งนั้นได้บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๕ ว่าด้วยแนวนโยบายพ้ืนฐาน
แห่งรัฐ ในมาตรา ๗๘ และในหมวดที่ ๙ ในมาตรา ๒๘๒–๒๙๐ 

ขณะเดียวกันในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ เกี่ยวกับการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นก็ได้ระบุไว้ในหมวดที่ ๕ ว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐเช่นกัน แต่ระบุไว้ในส่วนที่ ๓ 
เร่ืองแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ในมาตรา ๗๘ (๓) โดยระบุว่า “ให้รัฐกระจาย
อ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการท้องถิ่นได้เอง ส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ พัฒนา
เศรษฐกิจท้องถ่ินและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสร้างพ้ืนฐาน 
สารสนเทศในท้องถิ่นให้ทั่วถึงและเท่าเทียมทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดยค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้นๆ” 

การปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นรูปแบบการปกครองที่เกิดขึ้นโดยประชาชนที่รู้และ
เข้าใจในปัญหา รวมถึงความต้องการของคนในชุมชนและหมู่บ้านด้วยกันอย่างแท้จริง นอกจากนั้น
ยังสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่รับผิดชอบได้อย่างตรงประเด็น รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
และเนื่องจากเจตนารมณ์ของการปกครองท้องถิ่นได้ถูกก าหนดขึ้นบนพ้ืนฐานทฤษฎีการกระจาย
อ านาจและอุดมการณ์ประชาธิปไตย ที่มุ่งเปิดโอกาสและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการทางการเมืองและกิจกรรมการปกครองตนเองซึ่งถือเป็นความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยมี
อ านาจในการปกครองตนเอง (Autonomy) มีสิทธิทางกฎหมาย (Legal Rights) มีองค์กรที่จ าเป็น
ในการปกครอง (Necessary Organization)๕ และเป็นหน่วยงานการปกครองที่หน้าที่รับผิดชอบ
เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชนในเขตพ้ืนที่หนึ่งพื้นที่ใดโดยเฉพาะ ถูกจัดตั้งและอยู่ในความดูแล
ของรัฐบาลกลางที่ให้อ านาจหรือกระจายอ านาจไปให้ท้องถิ่น รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนใน

                                                           

๕ Daniel Wit, A Comparative Survey of Local Government and Administration, 
(Bangkok : Kurusapra Press., 1967), p 176. 
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ท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการปกครอง มีอ านาจการตัดสินใจในฐานะรัฐบาลของประชาชน โดย
ประชาชน และเพ่ือประชาชน๖  

การบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าเป็นสิ่งส าคัญยิ่งต่อการ
ด าเนินงานขององค์กร เนื่องจากเป็นเครื่องมือชี้วัดถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวขององค์กรนั้นๆ 
หลักในการบริหารจัดการเพื่อให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กรนั้นมีอยู่มากมายหลาก
แนวคิดหลายทฤษฎี แต่โดยรวมแล้วก็มีความหมายไปในทิศทางเดียวกันคือเป็นเรื่องของ
กระบวนการท างานของนักบริหารเพ่ือให้งานต่างๆ ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  โดยอาศัยการท างาน
ร่วมกันกับบุคคลอื่น ซ่ึงล้วนเป็นแนวทางหรือวิธีการบริหารงานภาครัฐที่หน่วยงานของรัฐ และ/หรือ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐน ามาใช้ในการปฏิบัติราชการเพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารราชการ  มี
กระบวนการบริหารงานที่ประกอบด้วย ๓ ขั้นตอน คือ การคิด (Thinking) หรือการวางแผน 
(Planning) การด าเนินงาน (Acting) และการประเมินผล (Evaluating) และ มีจุดหมายปลายทาง 
คือ การพัฒนาประเทศไปในทิศทางที่ท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งประเทศชาติมี
ความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงเพ่ิมข้ึน๗ 

ส าหรับปัญหาของการปกครองท้องถิ่นเป็นที่ทราบกันดีว่ามีมากมายหลายปัญหา อาทิ 
ปัญหาการขาดแคลนผู้บริหาร ผู้น า หรือบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ส่งผลให้การปฏิบัติงานที่
ไม่บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการจึงโอกาส
และเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน ในการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการแนวทางที่จะท าให้เกิดประสิทธิภาพและความยั่งยืนปัจจุบันนี้หลายฝ่ายได้หันมาให้
ความสนใจสนับสนุนการใช้หลักพุทธธรรมมาเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ทั้งนี้ประเทศไทยเป็นประเทศที่นับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่ หลักธรรมและหลักปฏิบัติในทาง
พุทธศาสนานั้นเป็นการมุ่งที่ปัจเจกบุคคลหรือการพัฒนาที่ตัวบุคคลเป็นเบื้องต้น ทั้งการพัฒนาทาง
พฤติกรรม จิตใจและสติปัญญา หลักธรรมทางพุทธศาสนาสามารถน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือเป็น
ประโยชน์ในการใช้ชีวิตรวมถึงการประยุกต์ใช้กับการประกอบสัมมาอาชีวะต่างๆ หลักธรรมส าคัญที่
มีส่วนสนับสนุนและเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการที่เกิดประสิทธิภาพ คือ หลักอิทธิบาทธรรม๘ 
ซึ่งมี ๔ ประการส าคัญ คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา๙ ซึ่งสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและบริหารงาน ทั้งนี้เพราะถือเป็นหลักธรรมที่ได้ชื่อว่าเป็นหลักธรรมแห่งความส าเร็จ 
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจว่า หากจะมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                                                           

๖ ชูวงศ์ ฉายะบุตร, การปกครองท้องถ่ินไทย, (กรุงเทพมหานคร สมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ :
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๙), หน้า ๒๑. 

๗ วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารจัดการและการบริหารการพัฒนาขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ
และหน่วยงานของรัฐ, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์นิติธรรม, ๒๕๔๘), หน้า ๕. 

๘ ส . มหา. (ไทย) ๑๙/ ๑๑๑๐/ ๒๖๙. 
๙ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), การเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน , พิมพ์ครั้งที่ ๘ , 

(กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, ๒๕๔๙), หน้า ๑๓. 
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ให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดความสุขของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานนั้น เราสามารถน าเอาหลักอิทธิบาท
ธรรมไปประยุกต์ใช้ได้จริงหรือไม่ และหากเราน าไปใช้เราจะน าไปใช้ในในรูปแบบหรือลักษณะใดจึง
จะเกิดผลเป็นรูปธรรม ผู้วิจัยจึงมีความสนใจจะศึกษาวิจัยในเรื่องข้างต้นนี้ 
 

๒. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 ๑) เพ่ือศึกษาระบบและกลไกการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด

นครสวรรค์  
๒) เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

บนฐานพุทธธรรม  
๓) เพ่ือวิเคราะห์ระบบการบริหารจัดการกับประสิทธิภาพและความสุขในการท างาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ 
 

๓ ขอบเขตการวิจัย 
 ขอบเขตด้านเนื้อหาวิเคราะห์และสังเคราะห์หลักการบริหารจัดการ รวมถึงหลักอิทธิ
บาทธรรมในพระพุทธศาสนา และแนวคิดทฤษฏีของปีเตอร์สันและโพลว์แมน (Peterson and 
Plowman) ที่กล่าวถึงเรื่องประสิทธิภาพ ส่วนประชากร (Population) ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
งานวิจัยครั้งนี้ได้แก่ บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลใน ๒ อ าเภอของจังหวัดนครสวรรค์ 
(อ าเภอลาดยาวและอ าเภอแม่วงก์) จ านวน ๒๑๑ คน โดยด าเนินการวิจัยตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.
๒๕๕๗ ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ รวมเป็นระยะเวลา ๘ เดือน ส าหรับขอบเขตด้านตัวแปร 
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่ โดยศึกษาการบริหารและประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือน ามาศึกษาหาความสัมพันธ์
ของการบริหารตามหลักอิทธิบาทธรรมกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 

๔. วิธีด าเนินการวิจัย  
 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดนครสวรรค์ บนฐานพุทธธรรม” ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods 
Research) โดยเริ่มด้วยวิธีการเชิงปริมาณ (Quantitative Research) จากกลุ่มตัวอย่าง ๒๑๑ คนที่
ได้มาจากบุคลากรของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลใน ๒ อ าเภอของจังหวัดนครสวรรค์ 
(อ าเภอลาดยาวและอ าเภอแม่วงก์) ทั้งนี้เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารจัดการและศึกษาระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการ รวมถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่เกิดขึ้นจากการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยหลักอิทธิบาทธรรม แล้วจึงน ามาหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างการ
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บริหารจัดการตามหลักอิทธิบาทธรรมกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนต าบล โดยท าการวิเคราะห์ด้วยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product 
Moment Correlation Coefficient) แล้วใช้ผลการวิจัยที่ได้เข้าสู่กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) เพ่ือพิจารณาคัดเลือกประเด็นปัญหาส าหรับสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) จ านวน ๘ ท่าน เมื่อได้ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
แล้วจะน าผลสรุปตีความสนับสนุนผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
 

๕. ผลการวิจัย 
จากการวิจัย พบว่า ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 

๑๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๘๗ มีอายุระหว่าง ๓๖–๕๐ ปี จ านวน ๙๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๔๕ 
การศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน ๑๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๒๙ ต าแหน่งเป็นลูกจ้างชั่วคราว
และพนักงานจ้าง จ านวน ๑๐๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๘๗ 

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักอิทธิบาทธรรมขององค์การบริหารส่วน
ต าบล อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเกิดจากความสุขและความพอใจในการบริหารงานสูงสุดเป็น
อันดับแรก (ฉันทะ) ตามมาด้วยการมีความเพียรพยายาม (วิริยะ) และการพิจารณาไตร่ตรอง การมี
ความรอบคอบในการบริหารงาน (วิมังสา) อยู่ในระดับความคิดเห็นที่เท่ากัน ขณะที่ความเอาใจ 
ความจดจ่อ (จิตตะ) ในการบริหารงานมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในล าดับท้ายสุด ส าหรับระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน หากเรียงล าดับจะพบว่าประสิทธิภาพด้านเวลา, ด้านคุณภาพ, ด้านปริมาณงาน, ด้านต้นทุน 
จะมีค่าเฉลี่ยที่ลดหลั่นกันลงมา ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างระบบการบริหารจัดการตามหลักอิทธิบาท
ธรรมกับประสิทธิภาพและความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรนั้น เมื่อวิเคราะห์โดยหลักสถิติแล้ว
พบว่ามีความสอดคล้องสัมพันธ์กันอยู่ในระดับทีสู่งมาก กล่าวคือ 

๑) ด้านฉันทะ (ความพอใจ) บุคลากรภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่มี
ความพอใจในการบริหารจัดการองค์กร การปฏิบัติงานร่วมกับองค์กร มีความพอใจในหน้าที่การงาน
ที่ก าลังปฏิบัติอยู่และพอใจในรายได้ว่ามีความเหมาะสมเพียงพอ โดยแสดงออกจากการมีความยินดี
ในการให้ความร่วมมือและให้การช่วยเหลือต่อเพ่ือนร่วมงาน การยินดีเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการภายในองค์กร การยินดีเปิดโอกาสให้บุคลากรและประชาชนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
ในการบริหารจัดการ และการมีความยินดีพอใจในการให้บริการแก่ประชาชนผู้มาติดต่อขอใช้บริการ 

๒) ด้านวิริยะ (ความเพียร) บุคลากรภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความ
ขยันหมั่นเพียรมุ่งม่ันในการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ มีความพยายามในการที่จะปฏิบัติงานให้เสร็จ
ตรงตามเวลา มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานนอกเหนือไปจากงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ไม่ละทิ้งงาน
กลางคัน ยอมเสียสละเวลาส่วนตัวเพ่ือปฏิบัติงานให้เสร็จตามก าหนด มีความอดทนต่อสภาพปัญหา



ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ)  พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙280

 

ที่เกิดขึ้นในการท างานได้ดี หลายคนไม่ละความพยายามแม้งานจะมีอุปสรรค รวมทั้งหมั่นศึกษา
เรียนรู้เพิ่มเติมในการปฏิบัติงานโดยการเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ  

๓) ด้านจิตตะ (ความเอาใจใส่) บุคลากรภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความ
เข้าใจในกระบวนการบริหารจัดการภายในองค์กร ใส่ใจพัฒนาการปฏิบัติงาน สนใจในการแสวงหา
ความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกับงาน มีความเอาใจใส่ต่อผู้ร่วมงาน ไม่ละเลยในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
ในการปฏิบัติงาน ยินดีให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานเป็นทีม มีความตั้งใจต่อการท างานไม่ปล่อย
ใจให้ฟุ้งซ่าน เต็มใจในการอ านวยความสะดวกต่อประชาชนผู้มาใช้บริการ เอาใจใส่ต่อองค์กรและ
ประชาชนผู้มาติดต่อขอใช้บริการ รวมถึงใส่ใจในการศึกษาเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าในหน้าที่
การงาน  

๔) ด้านวิมังสา (ความรอบคอบ) บุคลากรภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการ
วางแผนในการบริหารจัดการอย่างรอบคอบ พิจารณาไตร่ตรองก่อนมีการตัดสินใจด าเนินงาน มีการ
ตรวจสอบงานที่ท าเพ่ือความถูกต้อง แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานโดยเหตุและผล พิจารณาทบทวน
การท างานเพ่ือหาแนวทางพัฒนาและแก้ไขข้อบกพร่อง มีความระมัดระวังเพ่ือไม่ให้เกิดความ
ผิดพลาดในการท างาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนา เข้าไปมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
น าเสนอเพ่ือพัฒนาองค์กร และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือน ามาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น  
 ขณะเดียวกันจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ พบว่า ในการประยุกต์ใช้
หลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการมีความเกี่ยวข้องกับหลักประสิทธิภาพ ทั้งนี้โดยภาพรวมมีความ
คิดเห็นที่สอดคล้องกันว่าการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายจะต้องใช้หลักอิทธิบาทธรรมมาสนับสนุนส่งเสริม เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยใช้
งบประมาณน้อยที่สุด และหากมีการบริหารจัดการที่เป็นไปตามหลักอิทธิบาทธรรมจะถือเป็นแนวที่
จะเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับอุปสรรคปัญหาที่พบใน
การศึกษาวิจัยส่วนใหญ่จะพบว่าเกิดปัญหาความไม่เป็นธรรมในการบริหารจัดการและการ
ปฏิบัติงานเกิดข้ึนในบางพ้ืนที ่ในส่วนของข้อเสนอแนะที่ส าคัญในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารจะต้อง
พยายามที่จะบริหารจัดการโดยยึดหลักประสิทธิภาพเคียงคู่ไปพร้อมกับการเสริมสร้างแรงจูงใจให้กับ
บุคลากรเพ่ือเพ่ิมเติมความสุขให้เกิดข้ึนในการท างาน เช่น การเพ่ิมสวัสดิการ การเลือกสรรบุคคลให้
เหมาะสมกับงาน การพิจารณาเลื่อนต าแหน่งงานให้เป็นไปตามหลักคุณธรรมที่ยึดหลักความรู้ 
ความสามารถของบุคลากร และควรจัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมความช านาญในการปฏิบัติ
หน้าที่ ทั้งนี้สามารถสรุปเป็นแผนภาพองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยดังนี้  
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จากแผนภาพ ผู้วิจัยได้รับองค์ความรู้จากการสังเคราะห์ความสัมพันธ์ระพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการตามหลักอิทธิบาทธรรมกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การ
บริหารส่วนต าบล ซึ่งจะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการที่ถูกพัฒนาโดยการน าเอา
หลักอิทธิบาทธรรมไปประยุกต์ใช้มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล การบริหารจัดการตามหลักอิทธิบาท
ธรรมนั้นเป็นการบริหารด้วยฉันทะ (ความพอใจ ความยินดี) วิริยะ (ความเพียร ความอุตสาหะ) จิต
ตะ (ความตั้งใจ การเอาใจใส่) และวิมังสา (ความรอบคอบการพิจารณาไตร่ตรอง) การบริหารจัดการ
ตามหลักอิทธิบาทธรรม คือ ความภูมิใจในบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ

การบริหาร การปฏบิัตงิาน 

ปลัด 
อบต. 

รอง
ปลัดฯ 

ฝ่ายวิชาการและแผน 
 

ส านักงานปลัดฯ 
 

ฝ่ายการคลัง 
 

ฝ่ายการสาธารณสุข 
 

 
ผู้บริหาร อบต. 

และคณะ 
 

ฝ่ายสวัสดิการสังคม 
 

ฝ่ายการศึกษา 
 

ฝ่ายการช่าง 
 

ฉันทะ 

อิทธิบาทธรรม ประสิทธภิาพ 

ความสัมพันธ์ 

ประสิทธภิาพการด าเนินงานของ อบต. 

วิริยะ จิตตะ วิมังสา ต้นทุน เวลา ปริมาณ คุณภาพ 

ฝ่ายอื่นๆ 
 

ผู้บริหารมีความ
ภ า ค ภู มิ ใ จ ใ น
บทบาทหน้ าที่
กระตือรือร้นใน
งานที่รับผิดชอบ
พอใจสร้างสรรค์
ในนโยบายเพื่อ
ท้องถ่ิน รวมทั้ง
วิ นิ จ ฉัยสั่ งการ
ด้วยเหตุผล 

 
 

ผู้บริหารท า
ตนเป็น

แบบอย่างที่ดี 
แจ้งข่าวสาร
ด้วยความ

สม่ าเสมอ, ยึด
หลักคุณธรรม
เป็นแบบแผน

ในการ
พิจารณา
ผลงาน 

 

รู้สึกเป็นส่วน
หนึ่งกับ

องค์การและ
ท้องถ่ิน, 

มุ่งมั่นที่จะ
พัฒนาท้องถ่ิน
ให้เจริญ,ให้
ความเป็น

ธรรมต่อทุกๆ 
คน 
 
 

มีมโนสุจริต
ต่อภารหน้า
ทีสรรหา

บุคลากรด้วย
ระบบ

คุณธรรม, 
สร้างสรรค์
การบริหาร

ด้วยหลักธรร
มาภิบาล 

 
 

การจัดท า
รายรับ

รายจ่ายด้วย
ความ

ละเอียดรอบ
คอจัด

โครงสร้างที่
สอดรับกับ
ภารกิจ,วาง
คนให้ถูกกับ

งาน 

 

ประสาน
สัมพันธ์

ระหว่างกัน,
รายงาน

ปัญหาและ
ความเคลื่อน
ไห,ตัดสิน

ด้วยเหตุผล,
ประเมินด้วย

ความ
ยุติธรรม 

 

ขับเคลื่อน
โครงการตาม
แผนปฏิบัติ
การ,สอด

ประสานกัน
ทั่วทั้งองค์กร, 
บรรเทาความ
ทุกข์ร้อนของ
ประชาชน

โครงสร้างที่ดี 
 

การพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ,
วางแผนพัฒนา
เพื่อความก้าว 

หน้า, 
คิดหานวัตกรรม
และเทคโนโลยี
แบ่งเบา,ต้ังใจ
ท างานเพื่อ
ประชาชน 
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องค์กรและท้องถิ่น หมั่นท าตนเป็นเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้มีความกระตือรือร้น เต็มใจรับผิดชอบ มี
ความพอใจสร้างสรรค์นโยบาย มุ่งมันพัฒนาท้องถิ่น วินิจฉัยสั่งการด้วยเหตุผล พิจารณาคุณค่าของ
คนตามผลงาน ค่าตอบแทนรวมถึงสรรหาบุคคลด้วยหลักคุณธรรม มีมโนสุจริตต่อภารหน้าที่ 
 ขณะที่ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร การวิจัยครั้งนี้ศึกษาองค์ประกอบ ๔ 
ด้าน คือ ต้นทุน คุณภาพ ปริมาณ และเวลา พบว่า ปัจจัยในการบริหารจัดการมีผลต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของบุคลากร ประกอบด้วย การวางแผนที่ดี การมีโครงสร้างองค์การที่แหมาะสม มี
ความราบรื่นในการประสานงาน และการบริหารงานบุคคลด้วยหลักคุณธรรม ซึ่งส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในภาพรวม ขณะเดียวกันประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
องค์การบริหารส่วนต าบลนั้นพิจารณาจากระบบการบริหารจัดการที่เริ่มตั้งแต่การจัดท ารายรับ 
รายจ่ายด้วยความละเอียดรอบคอบ การจัดโครงสร้างที่สอดรับกับภารกิจ การใช้คนให้ถูกกับงาน 
การตัดสินใจบนหลักเหตุและผล ประเมินผลงานด้วยความยุติธรรม ความมุ่งมั่นที่น ามาซึ่ง
ความส าเร็จลุล่วงของโครงการต่างๆ ตามแผนงาน ความสามารถในการบรรเทาหรือการขจัดความ
ทุกข์ร้อนของท้องถิ่น การหมั่นพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และการพัฒนาการบริหารจัดการโดยการน า
นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้หรือสนับสนุนในการปฏิบัติงาน 
 ในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับบุคลากร จากแผนภาพจะเห็นว่า
โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งความสัมพันธ์อาจจะมีทั้งด้านบวกและด้านลบนั้น 
จะปรากฏในระบบการบริหารจัดการ การปฏิบัติงาน และผลของการปฏิบัติงานซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งของ
สิ่งแวดล้อมในการบริหาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่ว่าผู้บริหารท่านนั้นจะมีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทธรรมมา
สนับสนุนส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานหรือไม่ ขณะเดียวกันความสัมพันธ์ระหว่างหลัก
อิทธิบาทธรรมกับหลักประสิทธิภาพจากแผนภาพจะเห็นได้ว่ามีความสัมพันธ์กันโดยตรง กล่าวคือ 
แม้จะไม่มีการบริหารจัดการหรือการปฏิบัติการเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องทั้งสองส่วนก็ยังคงมี
ความสัมพันธ์ต่อกัน เช่น หากผู้บริหารหรือบุคลากรมีความขยันหมั่นเพียรบริหารจัดการหรือ
ปฏิบัติการงานส าเร็จทันเวลา ท าด้วยความตั้งใจ ความรอบคอบ ท าให้ถูกต้อง ก็จะถือว่าบริหาร
จัดการหรือปฏิบัติงานได้มาตรฐาน เป็นต้น 
 กล่าวโดยสรุป การบริหารจัดการตามหลักอิทธิบาทธรรมสามารถส่งผลให้เกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบลได้ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับ
องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน การน าหลักอิทธิบาทธรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการท าให้กลายเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานติดตามมา และหาก
มีการประยุกต์ใช้บ่อยๆ หรือท าจนเป็นปกติวิสัยก็จะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น ทั้งนี้
ประสิทธิภาพหรือผลงานที่ดนีั้นส่วนใหญ่จะเกิดจากผู้บริหารที่เป็นคนดีมีความสามารถ มีความสนใจ
เอาใจใส่ในงานและคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ปฏิบัติงาน มีการสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับ
โอกาสเข้าอบรมพัฒนาบุคลากรเพ่ือความเหมาะสมและเชี่ยวชาญในต าแหน่งหรือหน้าที่การงานที่
สูงขึ้น และผู้บริหารที่มีหลักอิทธิบาทธรรมเป็นเครื่องชี้น าในการบริหารจัดการจะให้ความสนใจและ
ใส่ใจกับผู้ปฏิบัติงาน สนใจในงาน ความใส่ใจนี้จะเป็นเหตุให้เกิดความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องต่อ
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ผู้ปฏิบัติงาน จะช่วยลดความกระทบกระทั่งที่เกิดขึ้นในองค์กร และเป็นที่แน่นอนแล้วว่าเมื่อทุกฝ่าย
มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันย่อมส่งผลต่อความสุข ความสามัคคี และประสิทธิภาพ ประสิทธิผลที่ดีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลด้วย 
  

๖. อภิปรายผล 
ผลจากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบการบริหารจัดการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ บนฐานพุทธธรรม” พบว่ามีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ     
เกรียงศักดิ์ เขียงยิ่ง๑๐ เรื่อง "รูปแบบการพัฒนาการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือเพ่ิม
สมรรถนะในการจัดการทรัพยากร" ที่มีผลการค้นพบที่เป็นไปในทางเดียวกันที่ว่า การพัฒนาการ
บริหารเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการจัดการทรัพยากรของกลุ่มควบคุมกับกลุ่มทดลองผล  : ก่อนการ
ฝึกอบรม สมรรถนะในการจัดการทรัพยากรโดยรวมทุกด้านของกลุ่มควบคุมกับกลุ่มทดลองไม่
แตกต่างกัน หลังการฝึกอบรมสมรรถนะในการจัดการทรัพยากรโดยรวมทุกด้านของกลุ่มทดลองสูง
กว่ากลุ่มควบคุม , เปรียบเทียบสมรรถนะในการจัดการทรัพยากรโดยรวมทุกด้านของกลุ่มควบคุม
หลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม , เปรียบเทียบสมรรถนะในการจัดการทรัพยากรโดยรวม
ทุกด้านของกลุ่มทดลองหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม ขณะเดียวกันยังมีความสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ผศ.ดร.อรทัย ก๊กผล และคณะ๑๑ ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการบริหารราชการแผ่นดิน แล้วพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนมีความจ าเป็น 
การบริหารราชการยุคใหม่การบริหารงานยุคใหม่ไม่ใช่การท างานตามกฎระเบียบหรือสายการบังคับ
บัญชา แต่เป็นเรื่องความสัมพันธ์กับประชาชน ดังนั้นในการปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติจะต้อง  การบริหาร
ภาครัฐต้องยึดหลักความโปร่งใส  หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน หลักนิติรัฐ  หลักความพร้อม
รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูล ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ร่วมตัดสินใจในนโยบาย ร่วม
จัดบริการสาธารณะการท างานในลักษณะเครือข่าย ประเมินผล และการตรวจสอบ  

ขณะเดียวกันยังมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ รศ.ดร.โกวิทย์ พวงงามและธีรเดช 
ฉายอรุณ๑๒ ที่ศึกษาวิจัยเรื่องความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติของประชาชนในการมีส่วนร่วมต่อการ
บริหารงานแบบกระจายอ านาจ แล้วพบว่า กระบวนการตัดสินใจมีพ้ืนฐานมาจากการส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจของประชาชน เสริมสร้างเยาวชนประชาธิปไตยให้เกิดในชุมชน ก่อให้เกิดเครือข่าย การ

                                                           
๑๐ เกรียงศักดิ์  เขียงยิ่ง, "รูปแบบการพัฒนาการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อเพิ่มสมรรถนะ

ในการจัดการทรัพยากร", รายงานวิจัย, (ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น), ๒๕๔๕. 
๑๑ ผศ.ดร.อรทัย ก๊กผล และคณะ “การพัฒนาระบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร

ราชการแผ่นดิน” รายงานวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ), ๒๕๕๓. 
๑๒ รศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม และธีรเดช ฉายอรุณ. “ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของประชาชน

ในการมีส่วนร่วมต่อการบริหารงานแบบกระจายอ านาจ”. รายงานวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร - สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), ๒๕๔๓. 
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ก่อตังกลุ่มลักษณะอ่ืน ๆ การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วศิน  โกมุท 
และคณะ๑๓ ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาแผนงานแบบมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรภาครัฐและ
ประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม แล้วพบว่า การมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรภาครัฐ
และประชาชนภาครัฐจะต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสร้าง
ความรู้ความเข้าใจระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประสานความร่วมมือระหว่างองค์กร จัดท าแผนงาน
อย่างมีส่วนร่วม จัดตั้งคณะท างานและวิทยากรเพ่ือให้ความรู้ เสนอแผนและส่งแผนไปให้หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง  

นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับงานวิจัยของสุจิต บุญบงการ และคณะ๑๔ ได้ศึกษาวิจัย 
“การเมืองท้องถิ่นของ อบต. และ อบจ.” แล้วพบว่า ปัญหาส าคัญของการเมืองการปกครองท้องถิ่น
คือ ๑) รูปแบบโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางส่วนยังไม่เหมาะสม และไม่สอดคล้อง
กับลักษณะพ้ืนที่โดยมีการก าหนดรูปแบบที่ไม่อ่อนตัวหรือยืดหยุ่น ๒) หน่วยงานของรัฐในส่วนกลาง
และภูมิภาคยังไม่กระจายอ านาจการจัดท าบริการสาธารณะให้ท้องถิ่นอย่างจริงจัง ๓) โครงสร้างการ
คลังของท้องถ่ินยังไม่สอดคล้องกับหลักการกระจายอ านาจ รวมถึงหน้าที่และบทบาทของท้องถิ่น   
๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีบทบาทน าในฐานะผู้บริหารและจัดการเศรษฐกิจชุมชน  และ   
๕) ก านัน ผู้ใหญ่บ้านยังมีบทบาทที่สับสนและไม่ชัดเจน หากไม่แก้ไขจะเป็นปัญหาในชุมชนอย่าง
รุนแรง ส่วนปัญหาอ่ืนๆ ได้แก่ ปัญหาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีประสิทธิภาพทางการบริหาร
จัดการท้องถิ่น ปัญหาการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นและทรัพยากรบุคคลท้องถิ่นซึ่งขาดความเป็น
อิสระและไม่มีคุณภาพเพียงพอต่อการท าบริการสาธารณะ และปัญหาประชาชนในท้องถิ่นขาดความ
สนใจในการมีส่วนร่วมปกครองท้องถิ่นอย่างรอบด้าน และงานวิจัยของ โกวิทย์  พวงงาม๑๕ ที่ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาและเสริมสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น" เพ่ือสะท้อนสภาพหรือลักษณะปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ 
อปท. พบว่า สภาพหรือลักษณะปัญหาการทุจริตที่เกิดจากการทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี 
การจัดซื้อจัดจ้างและการเงินการคลัง ส่วนใหญ่ พบว่า กระบวนการทุจริตใน อปท. เกี่ยวกับด้าน
งบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้างและการเงินการคลัง ซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่ อปท. 
ละเลยไม่ปฏิบัติหรือไม่ท าตามระเบียบฯ และอ้างว่าไม่ทราบเกี่ยวกับเรื่องที่มีการให้จัดท าและไม่

                                                           
๑๓ วศิน  โกมุท และคณะ. “การพัฒนาแผนงานแบบมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรภาครัฐและ

ประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม”.รายงานวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย), ๒๕๕๒. 

๑๔ สุจิต บุญบงการ, พรศักดิ์ ผ่องแผ้วและไมเคิล เนลสัน, “การเมืองท้องถิ่นของ อบต. และ 
อบจ.”, รายงานวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์), 
๒๕๔๐. 

๑๕ โกวิทย์ พวงงาม, "แนวทางการพัฒนาและเสริมสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น" รายงานการวิจัย, ทุนสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น : กระทรวงมหาดไทย, 
(กรุงเทพมหานคร : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), ๒๕๔๙. 
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จัดท า ซึ่งเมื่อพิจารณาจากการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนเรื่องที่กลุ่ม อปท. ไม่จัดท า อันเป็นผล
ก่อให้เกิดการทุจริตใน อปท. นอกจากนั้น สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ 
บารมี อิทธิพล ใน อปท. บางแห่ง ยังมีอิทธิพลหรืออ านาจที่ส่งผลให้เกิดการทุจริตได้ โดยเฉพาะ
อิทธิพลและอ านาจของฝ่ายการเมืองที่ครอบง าหรือสามารถให้คุณให้โทษต่อเจ้าหน้าที่หรือ
ข้าราชการท้องถิ่น ตลอดจนการใช้อิทธิพลข่มขู่หรือกีดกันผู้เสนอราคารายอ่ืน ๆ การบีบบังคับให้ผู้ มี
ส่วนเกี่ยวข้องตรวจรับงานโครงการต่าง ๆ ตลอดจนบางครั้งประชาชนในท้องถิ่นไม่กล้าที่จะให้การ
เป็นพยานเพ่ือเอาผิดกับผู้ทุจริต และส่วนหนึ่งวัฒนธรรมที่ฝังรากลึกจิตใจคนในสังคมไทยมานาน 
เช่น ความเกรงกลัวอิทธิพล การนับถือผู้มีบารมี การส านึกบุญคุณของผู้มีพระคุณ สิ่งเหล่านี้ท าให้
ผู้บริหารท้องถิ่นใช้อ านาจหน้าที่การงานในการแสวงหาผลประโยชน์ 

 

๗. ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดนครสวรรค์ บนฐานพุทธธรรม” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
 ๑. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ๑) ควรสร้างความเข้าใจในหลักอิทธิบาทธรรมอย่างถูกต้องกับผู้บริหารหรือผู้น า 
 ๒) ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของระบบการบริหารจัดการ การปฏิบัติงานให้เกิดขึ้น
ในองค์การบริหารส่วนต าบล  

๓) ในการพัฒนาบุคลากรนั้นควรพัฒนาทั้งด้านความรู้ ความสามารถและคุณธรรม
ไปพร้อมๆ กัน  
 ๔) ควรส่งเสริมให้คนดีมีความรู้ความสามารถมีโอกาสท างานรับใช้ท้องถิ่นเพ่ือเป็น
รากฐานที่แข็งแรงและม่ันคงของการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 ๒ ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปปฏิบัติ 
 ๑) ควรมีการฝึกอบรมโดยสอดแทรกธรรมะเพ่ือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องใน
หลักธรรม และสามารถน าไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามหลักธรรมนั้นๆ  
 ๒) ควรจัดให้มีอบรมธรรมะในเชิงปฏิบัติการเป็นประจ า เช่น การฝึกวิปัสสนา
กรรมฐาน การตอบปัญหาธรรมะ 
 ๓) การพัฒนาตนเองอยู่เสมอ การใฝ่หาความรู้ทั้งในการบริหารและปฏิบัติงาน
ใหม่ๆ แสดงออกถึงความกระตือรือร้นในการท างาน และเป็นสิ่งที่ส่งเสริมการปฏิ บัติงานมี
ประสิทธิภาพ 
 ๓ ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป 
 ๑) ควรจะน าหลักธรรมอ่ืนๆ มาศึกษาเพ่ือขยายขอบเขตในการน าธรรมะ
ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบล 
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 ๒) ควรขยายขอบเขตมุมมองไปยังมิติอ่ืนๆ ของระบบการบริหารจัดการองค์การ
บริหารส่วนต าบล เช่น หลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธ หรือหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ เป็นต้น 
 
 

บรรณานุกรม 
๑.  ภาษาบาลี – ไทย 

ก. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary sources) 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย .  พระไตรปิฎกภาษาบาลี  ฉบับมหาจุฬาเตปิฏก  ๒๕๐๐.        

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
________. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
ข. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Sources) 
 

     (๑) หนังสือ 
ชูวงศ์  ฉายะบุตร. การปกครองท้องถิ่นไทย. กรุงเทพมหานคร : สมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ชูศักดิ์  เที่ยงตรง. การบริหารการปกครองท้องถ่ินเปรียบเทียบ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์, ๒๕๒๐. 
นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ . ทิศทางการปกครองท้องถิ่นของไทยและต่างประเทศเปรียบเทียบ . 

กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน, พ.ศ. ๒๕๔๖. 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) . การเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน. พิมพ์ครั้งที่ ๘. 

กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, ๒๕๔๙. 
พิเชษฐ์  วงศ์เกียรติขจร. แนวคิด ยุทธศาสตร์ การบริหารการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(อปท.) ในโลกโลกาภิวัตน์. กรุงเทพมหานคร : ปัญญาชน, ๒๕๕๒. 
ลิขิต ธรเวคิน. การเมืองการปกครองของไทย. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มหาวิทมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์, ๒๕๔๕. 
วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ. การบริหารจัดการและการบริหารการพัฒนาขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ

และหน่วยงานของรัฐ. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์นิติธรรม, ๒๕๔๘. 
วุฒิสาร  ตันไชย. ยุทธศาสตร์การปกครองท้องถิ่น. กรุงเทพมหานคร : เอ็กซ์เปอร์เน็ท, ๒๕๕๒. 
ส. ศิวรักษ์. นักปรัชญาการเมืองฝรั่ง. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์เคล็ดไทย, ๒๕๑๙. 
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              (๒) วิทยานิพนธ์ 
เกรียงศักดิ์  เขียงยิ่ง, "รูปแบบการพัฒนาการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะใน

การจัดการทรัพยากร", รายงานวิจัย, (ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น), ๒๕๔๕. 
ผศ.ดร.อรทัย ก๊กผล และคณะ “การพัฒนาระบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ

แผ่นดิน” รายงานวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
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การจัดการภาครัฐแนวใหม่ต่อการน านโยบายป้องกันยาเสพติดไปปฏิบตัิในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

Applicability  of New Public Management Towards the 
Implementation of Drug Prevention Policy in  Central – 

Northeastern Region. 
 

ณัฐภัทร  เสมานู 
 
 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่อง “การจัดการภาครัฐแนวใหม่ต่อการน านโยบายป้องกันยาเสพติดไปปฏิบัติ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มีวัตถุประสงค์ ๑) เพ่ือศึกษาการจัดการภาครัฐแนวใหม่ ต่อ
การน านโยบายป้องกันยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ๒) เพ่ือศึกษา
ประสิทธิภาพของนโยบายการป้องกันยาเสพติดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง และ ๓) เพ่ือ
ศึกษาแนวทางป้องกันปัญหายาเสพติดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธี
วิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-Depth Interview) การสนทนากลุ่ม 
(Focus Group)  
 ผลการวิจัยพบว่า การจัดการภาครัฐแนวใหม่ต่อการน านโยบายป้องกันยาเสพติดไป
ปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง นักวิชาการได้แสดงความคิดเห็นว่าไม่มีการจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่กับส านักงานต ารวจแห่งชาติ แต่เป็นเรื่องการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
และนายต ารวจหลายท่านก็แสดงความคิดเห็นตรงกัน  ส าหรับนโยบาย ๑๐๘/๒๕๕๘ การสมัครใจ
เข้ารับการบ าบัดของผู้ติดยาเสพติด น่าจะมีปัญหาตามมาแน่นอน เพราะว่าตัวนโยบายมองภาพมุม
บวก ไม่ใช่ผู้ค้ารายย่อยแต่เป็นผู้เสพ เหมือนคนป่วยที่ต้องเข้ารับการบ าบัด แต่ในมุมมองของผู้น า
นโยบายไปปฏิบัติ กลับมองว่าก่อให้เกิดปัญหาดังนี้  ๑. เป็นช่องทางที่ท าให้ผู้ปฏิบัติไปแสวง
ผลประโยชน์จากที่ว่าค าสั่งไม่เกิน ๑๕ เม็ด ถ้าจับได้  ๑๐๐ เม็ด ก็ลงบันทึกการจับกุมแค่ ๑๕ เม็ด ก็
ส่งผู้ต้องหาไปรับการบ าบัดเมื่อผู้ต้องหาสมัครใจ ๒. ท าให้ผู้ค้ายารายใหม่มารู้จักกันผ่านกระบวนการ
บ าบัดเป็นการสร้างเครือข่ายท าให้ยาบ้ายิ่งขยายตัวเพ่ิมมากขึ้น การจัดการภาครัฐกับกระบวนการมี
ส่วนร่วมป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดจะส่งผลดีต่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ต้อง
เน้นการมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติดเช่น นโยบายของต ารวจภูธรมหาสารคามได้มีโครงการ
ศรัทธานาดูน มีการประชาสัมพันธ์ ดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม การจัดท าข้อมูลท้องถิ่น การสืบสภาพ
ปัญหาเบื้องต้น การค้นหาผู้น าตามธรรมชาติ จัดระบบประสานความร่วมมือเพ่ือประสานการ
                                                           

หลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยการจัดการเทคโนโลยีอีสเทิร์น. 
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ปฏิบัติงาน รวมทั้งส ารวจ X-ray พ้ืนที่ และบุคคลในหมู่บ้าน ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ซึ่ง
ประสิทธิภาพของนโยบายการป้องกันยาเสพติดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง หลักส าคัญ 
การปราบปรามเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ สิ่งที่ส าคัญคือการป้องกันส าคัญที่สุด ต้องแสวงหา
ความร่วมมือจากประชาชน ต้องสร้างเครือข่ายประชาชน เน้นการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐที่
เกีย่วข้องทุกหน่วยงานเข้ามามีบทบาทร่วมกันแก้ไขปัญหา จึงจะเกิดประสิทธิภาพ  แนวทางป้องกัน
ปัญหายาเสพติดที่มีประสิทธิภาพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ต้องแก้ไขที่ต้นเหตุ  
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง การบูรณาการส าหรับการแก้ปัญหาต้องร่วมกับ
สถานศึกษาอย่างใกล้ชิด ๑ โรงเรียน ๑ ต ารวจ และการอบรมจากครูแดร์(D.A.R.E) โดยการให้
ความส าคัญกับระบบข้อมูล ต้องมีนักจิตวิทยาเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาผู้ติดยาเสพติด อย่าอาศัย
เจ้าหน้าที่ต ารวจเพียงฝ่ายเดียว ชุมชน สถาบันศาสนาทุกศาสนา และสังคมต้องช่วยกันแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 
 

ค าส าคัญ : การน านโยบาย ยาเสพติด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
 

 
ABSTRACT 

 The research on "Applicability of New Public Management Towards the 
Implementation of Drug Prevention Policy in  Central – Northeastern Region has the 
following objectives : 1) To study the applicability of new public management 
towards the implementation of drug prevention policy in the Central Northeastern 
Region; 2) To study the effectiveness of drug prevention policy in the Central 
Northeastern Region and, 3) To search for guidelines for drug abuse prevention in 
the Central- Northeastern Region. The researcher used qualitative research via in-
depth interview and focus group. 

 It was found from the study that new public management can be used as 
a drug prevention policy in the Central Northeastern Region, It is also toward that 
there was no new public sector management practice at Royal Thai Police 
Headquarters, but it was carried out by good governance principles. Regarding 
policy No. on 108/2558, voluntary decision to receive therapy of drug addicts might 
have certain subsequent problems because the persons were not retailing traders 
but they were themselves drug addicts. This is like a patient who has to be treated 
with therapy. However, in the point of view of the persons implementing the 
policy, they were of the opinion that it caused problems as it makes new drug 
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traders to know each other through therapy process, It hence they to create 
network, making methamphetamine to spread quite increasingly. 

 New Public Management and process of participation in the prevention on 
spreading out of drug will have good result towards prevention and suppression of 
drug. There should be emphasizing participation in preventing drug, for example, 
policy of MahaSarakham police, there is Satthanadoon Project. There exist public 
relations, bringing community to participate in the project. There exist also the 
creation of people network. Every relevant public sector working unit must 
participate to have mutual role to solve problems, so effectiveness will occur. 
Guidelines to prevent problems of drug, must be set up at upstream, especially 
themselves children and youths that are risky groups. The suppression of drug is to 
solve problems at downstream. The important thing is to prevent drug closely 
through education institution closely, for example, one school one police and 
training from D.A.R.E. teachers. There should be psychologists to participate in 
solving the problems of drug addicts. Do not rely solely on police. Community, 
religious institutions of every religion and the society shall help solve drug 
problems. 
 

Keywords : Implementation, Drug, Central – Northeastern Region. 
 
๑. บทน า
 "..ยาเสพติดนี่มันก่อให้เกิดความเดือดร้อนหลายอย่าง โดยที่ไม่ได้ตั้งใจทั้งราชการต ารวจ 
โดยโรงพยาบาล โดยคน เอกชนต่าง ๆ เดือดร้อนหมด และสิ้นเปลืองคนทั่วประเทศก็สิ้นเปลือง 
แทนที่จะมีเงินทอง มีทุนมาสร้างบ้านเมืองให้สบาย ให้เจริญมัวแต่ต้องมาปราบปราม ยาเสพติดมัว
แต่ต้องเสียเงินค่าดูแลรักษาทั้งผู้เสพยาผู้เป็นคนเดือดร้อนอย่างนี้ก็เสียทั้งเงินและเสียทั้งชื่อเสียง..."
พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาดุสิตาลัย วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๕ ส านัก
ยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ได้จัดท ารายงาน
สถานการณ์และแนวโน้มของปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ขึ้นเพ่ือน ามาประกอบการจัดท า
แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในช่วง ๓ ปีข้างหน้า ซึ่งมีหลายประเด็นที่สะท้อนความ
รุนแรงของปัญหาที่เกิดขึ้น  จากการประเมินสถานการณ์ การลักลอบน าเข้าและส่งออก ยาเสพติด
นั้นยังมีอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น ยาเสพติดส่วนใหญ่น าเข้าจากประเทศเพ่ือนบ้าน ทั้ง
เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา และมาเลเซียโดย ยาบ้า ไอซ์ และเฮโรอีน ส่วนใหญ่น าเขามาจากประเทศ
เมียนมาร์ ผ่านทางชายแดนภาคเหนือด้าน จ.เชียงราย และเชียงใหม่ เฉพาะยาบ้ามีการลักลอบ
น าเข้าผ่านพื้นภาคเหนือเป็นหลักในการ โดยในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมามีสัดส่วนอยู่ระหว่างร้อยละ ๘๓.๑ 
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-๙๓.๓ หากเข้มงวดมากก็จะเปลี่ยนไปเข้าทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือแทน ส่วนกัญชา แหล่งผลิต
ที่ส าคัญอยู่ในลาว ส่วนใหญ่ลักลอบน าเขาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือผ่านทาง จ.นครพนม บึง
กาฬ หนองคาย และอุบลราชธานี๑ 
 จากสภาพความรุนแรงของปัญหายาเสพติดนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับประเทศไทย
เท่านั้น สภาพปัญหาดังกล่าวยังเกิดขึ้นกับนานาประเทศ  โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียนซึ่งแต่ละ
ประเทศ    ก็พยายาม แสวงหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง จากสภาพปัญหายาเสพติดนี้ประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เองจะพบว่ามีลักษณะ 
แตกต่างกันไปตามสภาพภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ ประชากร ขนบธรรมเนียมประเพณีและ วัฒนธรรม
ของแต่ละประเทศ โดยเฉพาะประเทศไทยที่ปัญหา   ยาเสพติดทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะ ท าให้
รัฐบาลได้ยกเป็น “วาระแห่งชาติ และ “วาระแห่งภูมิภาค” ประเทศอาเซียนทุกประเทศต่างก็เผชิญ
กับปัญหานี้เช่นกัน และเมื่อรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนแล้วปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพ
ติด ก็อาจจะมีความรุนแรงมากขึ้นเพราะความสัมพันธ์กับการเคลื่อนย้ายของประชากร การ
คมนาคมขนส่งสินค้า และการท่องเที่ยว รัฐบาลไทย โดยส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ของประเทศไทย พยายามหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเร่งด่วน และ
แสวงหาความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเดียวกัน โดยที่ประเทศไทยได้น า เรื่องปัญหายา
เสพติดมาก าหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนของประเทศที่ต้องได้รับการแก้ไข เพ่ือให้ปัญหานี้ลดน้อยลง
และหมดไปในที่สุด ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือดังกล่าวโดยเฉพาะกับประเทศเพ่ือนบ้านชายแดน 
ได้แก่ พม่า ลาว กัมพูชา ที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศไทยและมีปัญหายาเสพติดเช่นเดียวกับ
ประเทศไทย๒ 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนับว่าเป็นภูมิภาคที่มีประชากรมากที่สุดถึงๆใน๓ของประเทศ
ไทยงานวิจัยงานวนมากได้แสดงให้เห็นว่าการรับรู้ของยาจากการเสพยาเสพติดติดเข้ากันได้ดีกับวิถี
ชีวิตของประชาชนในภูมิภาคนั้นทั้งยาเสพติดที่เป็นพืชพ้ืนบ้านอาทิกัญชากระท่อมและยาเสพติด
สังเคราะห์อาทิยาบ้าสารระเหยฯลฯในการตรวจเพ่ือประมาณผู้เกี่ยวข้องกับสารเสพติดแต่ละครั้งที่
ผ่านมาของหลายหน่วยงานแสดงให้เห็นว่าผู้คนในภูมิภาคนี้ยากจนที่สุดแต่มีการใช้ยาเสพติตสูงที่สุด๓ 
 จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงปัญหาและพิษภัยที่เกิดจากยาเสพ
ติดที่ยังเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ผู้วิจัยมีความ
สนใจที่จะศึกษาถึง“การจัดการภาครัฐแนวใหม่ต่อการน านโยบายป้องกันยาเสพติดไปปฏิบัติในภาค
                                                           

๑ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด.ค าสั่งศูนย์อ านวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ที่ ๘/๒๕๕๘. รายงานส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด.
(ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, ๒๕๕๘) หน้า ๕. 

๒ อรกัญญา ฉัตร์ทัน.ส านกังาน ป.ป.ส. อาเซียน. ปีท่ี ๓๑ (๒) (เมษายน-กรกฏาคม ๒๕๕๗). หน้า ๔. 
๓ ส านักงานป้องกันยาเสพตดิ, รายงานการวิจัยสถานการณ์ยาเสพติด, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

ท้องถิ่น, ๒๕๕๐). หน้า ๗. 
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ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง” เพราะจะท าให้เห็นภาพรวมของปัญหายาเสพติด สถานการณ์และ
แนวโน้มของ ปัญหายาเสพติด รวมถึงการบริหารจัดการนโยบายแห่งรัฐ ที่จะป้องกันและแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวร่วมกันเพื่อให้ยาเสพติดหมดไปในที่สุด 
 

๒.วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 ๒ .๑  เ พ่ื อศึ กษาประ สิท ธิ ภ าพของน โ ยบายการป้ อ งกั น ย า เ สพติ ด ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
 ๒.๒ เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการจัดการภาครัฐแนวใหม่ ต่อการน านโยบาย
ป้องกันยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
 ๒.๓ เพ่ือวิเคราะห์แนวทางป้องกันปัญหายาเสพติดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง 
 

๓. วิธีด าเนินการวิจัย  
 การวิจัยเรื่อง “การจัดการภาครัฐแนวใหม่ต่อการน านโยบายป้องกันยาเสพติดไปปฏิบัติ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง” ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือน าข้อมูลมา
วิเคราะห์ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยให้มากที่สุด ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นแหล่ง
รวบรวมข้อมูลส าหรับการท าวิจัยครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างเป้าหมายได้แก่ ผู้บัญชาการต ารวจภูธรภาค ๔ 
ผู้บังคับการต ารวจภูธร ขอนแก่นผู้บังคับการต ารวจภูธร กาฬสินธุ์ ผู้บังคับการต ารวจภูธร ร้อยเอ็ด 
และผู้บังคับการต ารวจภูธร มุกดาหารและต ารวจที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องเกี่ยวกับยาเสพติดใน
ต ารวจภูธรภาค ๔ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วยจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัด
ขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดมุกดาหารนักวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์ 
และผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด รวมกลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั้งนักวิชาการและนายต ารวจ ผู้กระท า
ความผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติด ๓๒ คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลการศึกษามีดังนี้แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การ
สังเกต การสนทนากลุ่ม การบันทึกข้อมูล โดยการบันทึกเสียง สมุดจด และกล้องถ่ายภาพ ส่วนการ
ตรวจสอบข้อมูลผู้วิจัยใช้วิธีตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าหรือไตรมิติ (Triangulation)  เพ่ือให้เกิด
ความแน่ใจในความแม่นย า และความน่าเชื่อถือของข้อมูล ขจัดความล าเอียงของผู้วิจัย       
 

๔. ผลการวิจัย 
 ประสิทธิภาพของนโยบายการป้องกันยาเสพติดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
เริ่มต้นมาจากแหล่งผลิตมาจากนอกประเทศ  ลาว  พม่า  แหล่งล าเลียงฟอกเงินมาจาก สปป.ลาว 
ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมนอกจากนี้ เส้นทางล าเลียงของอีสาน  เข้ามาได้ง่าย เส้นทางคมนาคม
เป็นเส้นใยแมงมุมล าเลียงได้ง่าย  และการสั่งซื้อยาเสพติดผ่านจากเรือนจ า  หลักส าคัญของเรื่อง  
การปราบปรามเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ สิ่งที่ส าคัญคือการป้องกันส าคัญที่สุด ต้องแสวงหา
ความร่วมมือจากประชาชน ต้องสร้างเครือข่ายประชาชน เน้นการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐที่
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เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานเข้ามามีบทบาทร่วมกันแก้ไขปัญหา จึงจะเกิดประสิทธิภาพ นอกจากนี้ถ้า
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมก็จะช่วยท าให้การท างานของเจ้าหน้าที่ต ารวจท างานง่ายขึ้น  การบังคับ
ใช้กฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายฟอกเงิน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาใช้บังคับกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดในคดียาเสพติดได้โดยตรง โดยใช้
หลักการริบทรัพย์ทางแพ่งที่ไม่ต้องด าเนินคดีอาญาเป็นหลัก ซึ่งจะเป็นการท าลายวงจรเศรษฐกิจ
อาชญากรได้อย่างมีประสิทธิภาพจัดการกับผู้ค้ายาเสพติด  หลังจากผู้ต้องหาพ้นโทษไปแล้ว  ต้องมี
เรื่องการติดตามจัดแฟ้มจัดประวัติข้อมูลอาชญากรรม และเฝ้าสอดส่องพฤติกรรมเข้าไปเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติดอีกหรือไม่ นอกจากนี้ต้องลดจ านวนผู้เสพยา เสพติดให้ลดจ านวนให้เหลือน้อยที่สุด 
โดยเฉพาะผู้ผ่านการบ าบัดอย่าให้หวนกับไปเสพยาซ้ าอีก  
 ผลสัมฤทธิ์ในการวัดประสิทธิภาพของนโยบายป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตั้งแต่
สถิติการจับกุมตอนหลังก็ดีสถิติในเรือนจ าเราก็จะไปส ารวจถึงจ านวนผู้ต้องขังจากคดียาเสพติด ซึ่ง
ผู้ต้องขังส่วนใหญ่ในเรือนจ าจังหวัดร้อยเอ็ดส่วนใหญ่เป็นคดียาเสพติด สภาพของเรือนจ า ผู้ต้องขัง
แออัดยัดเยียดอยู่ในคุก โดยนักโทษส่วนใหญ่จะต้องโทษคดียาเสพติด   ส่วนใหญ่ต ารวจเอาสถิติการ
จับกุมคดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย  เพราะฉะนั้นผู้เสพยาเสพติดก็จะเป็นยอดที่สูงของแต่ละจังหวัด การ
บ าบัดยาเสพติดงบประมาณท่ีใช้ในการบ าบัดได้งบประมาณมา ๔๕ วัน แต่งบประมาณที่ต้องใช้ต้อง 
๔ เดือนครึ่งถึงจะสามารถบ าบัดผู้ติดยาได้ผล การใช้งบประมาณแผ่นดินในการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดนั้น งบประมาณถูกไปซ่อนอยู่ทุกหน่วยงาน และทุกกระทรวง  
 แนวทางป้องกันปัญหายาเสพติดที่มีประสิทธิภาพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
การแก้ไขปัญหายาเสพติดต้องแก้ไขที่ต้นเหตุ  โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ซึ่งทาง
ส านักงานต ารวจแห่งชาติเองก็ได้มีการบูรณาการส าหรับการแก้ปัญหาร่วมกับสถานศึกษา โดยการ
ให้ความส าคัญกับระบบข้อมูล ของสถานศึกษา เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ข้อมูลสภาพ
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สถานะสถานศึกษา การใช้สารเสพติด ครู นักเรียนและแกนน ามีการ
เก็บข้อมูลแกนน า กลุ่มเสี่ยงที่จะติดยา โดยเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทุกด้านทั้งดีและเบี่ยงเบน ข้อมูล
เกี่ยวกับพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด รวมถึงข้อมูลการด าเนินงาน เพ่ือใช้ในการป้องกันการ
แพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา โดยโครงการครูแดร์ให้สถานศึกษาสอดส่องพ้ืนที่เสี่ยงที่
กลุ่มนักเรียนจะไปมั่วสุมกัน หรือ ลดพ้ืนที่เป็นมุมอับ หรือสถานที่ลับตาเพ่ือลดการมั่วสุม โดยเน้นไป
ที่กลุ่มที่ลองสูบบุหรี่ กลุ่มนี้หลังจากสูบบุหรี่มีความเสี่ยงสูงที่จะติดยาบ้า และปัญหาส าคัญก็คือผู้ค้า
ยาเสพติดในสถานศึกษา ส่วนมากก็จะมาจากกลุ่มเพ่ือนๆ ในสถานศึกษา ซึ่งจะมีสองกลุ่มใหญ่ๆ คือ 
นักเรียนที่เป็นผู้ค้ายาเสพติด ที่เรียกว่าผู้ค้ารายย่อย ต้องให้โรงเรียนสอดส่องพฤติการณ์ เพ่ือเป็นการ
ป้องกันก่อนที่จะแพร่ระบาดมากกว่านี้และกลุ่มที่สอง กลุ่มที่ติดยาและขายยาให้เพ่ือน เพราะเป็น
การหารายได้เพ่ือซื้อยามาเสพและจ าหน่ายให้กับกลุ่มเพ่ือนทั้งสองกลุ่มนี้ ก็จะให้เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. 
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจเข้าไปประสานกับสถานศึกษา ให้นักจิตวิทยาเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา 
อย่าอาศัยเจ้าหน้าที่ต ารวจเพียงฝ่ายเดียว ชุมชน สถาบันศาสนาทุกศาสนา และสังคมต้องช่วยกัน
แก้ไขปัญหา 
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๕. อภิปรายผล  
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในบทที่ผ่านมา  ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลการวิจัยตาม
ประเด็นต่างๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ประสิทธิภาพของนโยบาย
การป้องกันยาเสพติดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เร่ิมต้นมาจากแหล่งผลิตมาจากนอก
ประเทศ  ลาว  พม่า  แหล่งล าเลียงฟอกเงินมาจาก สปป.ลาว ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุม
นอกจากนี้ เส้นทางล าเลียงของอีสาน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ  โรเบิร์ดโฮสสเตทเลอร์ (Robert 
A. Hochstedler)๔  ได้ศึกษานโยบายของสหรัฐอเมริกาในการปราบปรามยาเสพติดในสหภาพพม่า 
ผลการศึกษาพบว่า เป็นการเน้นเพียงด้านเดียว ซึ่งรัฐบาลสหรัฐอเมริกาควรจะมีนโยบายหลาย ๆ 
ด้าน เช่นการก าจัดยาเสพติด การให้การศึกษา และการสั่งห้ามลักลอบขนยาเสพติด การก าจัดการ
ปลูกฝิ่น ที่น ามาผลิตเป็นยาเสพติด   การลักลอบขนยาเสพติดของขบวนการขนยาเสพติด การให้
การศึกษาแก่ชุมชนที่อยู่ในเขตที่มีการใช้ยาเสพติด สิ่งที่ส าคัญคือการป้องกันส าคัญที่สุด ต้อง
แสวงหาความร่วมมือจากประชาชน ต้องสร้างเครือข่ายประชาชน เน้นการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานเข้ามามีบทบาทร่วมกันแก้ไขปัญหา จึงจะเกิดประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้ถ้าประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ก็จะช่วยท าให้การท างานของเจ้าหน้าที่ต ารวจท างานง่าย
ขึ้น  เจ้าหน้าที่ต ารวจต้องแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน  คัดเลือกเจ้าหน้าที่ซื่อสัตย์ ที่ท างาน
ให้ประชาชนเชื่อใจ  แนวทางในการสืบสวน  การบังคับใช้กฎหมาย  ที่มาของพยานหลักฐาน เข้ามา
สู่ส านวนเน้นพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ เข้ามาช่วยการรวบรวมพยานหลักฐาน พยาน
สอบสวน  เน้นพยานหลักฐานก็จะเป็นประโยชน์ในศาลตัดสินได้ง่าย  หลังจากผู้ต้องหาพ้นโทษไป
แล้ว  ต้องมีเรื่องการติดตามจัดแฟ้มจัดประวัติข้อมูลอาชญากรรม และเฝ้าสอดส่องพฤติกรรมเข้าไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีกหรือไม่ นอกจากนี้ต้องลดจ านวนผู้เสพยา เสพติดให้ลดจ านวนให้เหลือน้อย
ที่สุด โดยเฉพาะผู้ผ่านการบ าบัดอย่าให้หวนกับไปเสพยาซ้ าอีก  
 ผลสัมฤทธิ์ในการวัดประสิทธิภาพของนโยบายป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ส่วน
ใหญ่ต ารวจเอาสถิติการจับกุมคดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย  เพราะฉะนั้นผู้เสพยาเสพติดก็จะเป็นยอดที่สูง
ของแต่ละจังหวัด การบ าบัดยาเสพติดงบประมาณที่ใช้ในการบ าบัดได้งบประมาณมา ๔๕ วัน แต่
งบประมาณที่ต้องใช้ ๔ เดือนครึ่งถึงจะสามารถบ าบัดผู้ติดยาได้ผล สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
อาภาศิริ สุวรรณานนท์และคณะ ได้วิจัยปัจจัยของความส าเร็จในการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพท าให้งบประมาณสามารถน าไป
สนับสนุนการด าเนินงานอย่างทั่วถึงและเกิดประโยชน์สูงสุดมีการก าหนดแผนการด าเนินงานและ
แนวทางการด าเนินงานในทุกแผนงานไว้ล่วงหน้า  

                                                           
๔ Hochstedler, R.  A. United States Counter- Narcotics Policies Towards Burma, and 

how the illegal Myamar Regime is Manipulating those Policies to commit ethnic genocide. 
Thesis Master of Arts in National Security Affairs., (Naval Postgraduate School. U.S.A.2006).  
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 แนวทางป้องกันปัญหายาเสพติดที่มีประสิทธิภาพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
การแก้ไขปัญหายาเสพติดต้องแก้ไขที่ต้นเหตุ  โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ซึ่งทาง
ส านักงานต ารวจแห่งชาติเองก็ได้มีการบูรณาการส าหรับการแก้ปัญหาร่วมกับสถานศึกษา โดยการ
ให้ความส าคัญกับระบบข้อมูล ของสถานศึกษา เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ข้อมูลสภาพ
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สถานะสถานศึกษา การใช้สารเสพติด ครู นักเรียนและแกนน า มี
การเก็บข้อมูลแกนน า กลุ่มเสี่ยงที่จะติดยา โดยเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทุกด้านทั้งดีและเบี่ยงเบน ต้อง
ให้โรงเรียนสอดส่องพฤติการณ์ เพ่ือเป็นการป้องกันก่อนที่จะแพร่ระบาดมากกว่านี้   สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ ธนชน อินทจันทร์๕ ได้ศึกษารูปแบบการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาในภาคอีสานตอนล่าง โดยรูปแบบการป้องกันยาเสพติดในสถานศึ กษาที่มีความ
เหมาะสมในหกด้านเรียงตามล าดับได้แก่ด้านการปรับสภาพแวดล้อม ด้านกิจกรรมทางเลือก ด้าน
การใช้กิจกรรมกลุ่มเพ่ือน ด้านการให้การศึกษา ด้านการฝึกทักษะชีวิต และด้านการประชาสัมพันธ์ 
และกลุ่มที่สอง กลุ่มที่ติดยาและขายยาให้เพ่ือน เพราะเป็นการหารายได้เพ่ือซื้ อยามาเสพและ
จ าหน่ายให้กับกลุ่มเพ่ือน ทั้งสองกลุ่มนี้ก็จะให้เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจเข้าไป
ประสานกับสถานศึกษา คนที่ติดยาเป็นคนจิตใจอ่อนแอ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ต้องพ่ึงยา แต่
ส่วนใหญ่เมื่อจิตใจอ่อนแอ ถูกชักจูงได้ง่ายจากกลุ่มเพ่ือน ให้นักจิตวิทยาเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไข
ปัญหา อย่าอาศัยเจ้าหน้าที่ต ารวจเพียงฝ่ายเดียว ชุมชน สถาบันศาสนาทุกศาสนา และสังคมต้อง
ช่วยกันแก้ไขปัญหา  
 

๖.ข้อเสนอแนะ 
 ๖.๑) ควรศึกษาเปรียบเทียบนโยบายในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของประเทศ
ในกลุ่มอาเซียน 

๖.๒) ควรศึกษาเปรียบเทียบงบประมาณในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของ
หน่วยงานภาครัฐ 

๖.๓) ควรศึกษาการน าหลักความเชื่อของชุมชนต่อการป้องกันยาเสพติดในประเทศไทย 
๖.๔) ควรศึกษาเรื่องเดียวกันนี้ในมิติอ่ืน ๆ ในเชิงลึกและยังไม่คอยมีการท าวิจัยมากนักเช่น

การศึกษาถึงความเชื่อของชุมชนภาคต่างๆ ต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น การสาบานต่อ       
สิ่ ง ศั ก ดิ สิ ท ธิ์ ที่ ชุ ม ช น ใ ห้ ค ว าม เ ค า ร พแล ะศ รั ท ธ า  ใ น ก า ร ป้ อ ง กั นปั ญ ห า ย า เ ส พติ ด

                                                           
๕ ธนชน อินทจันทร์, “รูปแบบการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาในภาคอีสาน

ตอนล่าง”, ดุษฎีนิพนธ์บริหารการศึกษาดุษฎีบัณฑิต, (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, ๒๕๕๖) บทคัดย่อ. 
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บรรณานุกรม 
 

๑. ภาษาไทย 
(๑) วารสาร/สื่อสิ่งพิมพ์ 

อรกัญญา ฉัตร์ทัน. ส านักงาน ป.ป.ส. อาเซียน. ปีที่ ๓๑ (๒) เมษายน - กรกฎาคม ๒๕๕๗. 
ข่าว. ยาเสพติด. ผู้จัดการ. (๒๖มิถุนายน ๒๕๕๗). 
ข่าว. ยาเสพติด.  ไทยโพสต์. (๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔). 
 (๒) งานวิจัย 
ธนชน อินทจันทร์. รูปแบบการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาในภาคอีสาน

ตอนล่าง. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, ๒๕๕๖. 
ราตรี เสาโกศล. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

กรณีศึกษา บ้านคูค า หมู่ ๒ ต าบลคูค า อ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแก่น . มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, ๒๕๕๔. 

 
 (๓) เอกสารที่ไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด.  ค าสั่งศูนย์อ านวยการป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ที่ ๘/๒๕๕๘. รายงานส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด. 

อาภาศิริสุวรรณานนท์และคณะ ปัจจัยด้านบุคคลที่มีผลต่อการติดยาเสพติดซ  า ภายใต้โครงการ
ศึกษาเพื่อพัฒนานโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้ติดยาเสพติดซ  า.  ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด : กรุงเทพฯ, ๒๕๕๖. 

๒. ภาษาอังกฤษ 
 (I) Book 
Ailsher, L. “Understanding Post 9/11 Drug Control Policy and Politics in Central 

Asia.” Internaltional Journal of Drug Policy 20. 2009. 
Haken, J. Transnational crime in developing world. Washington D.C. : Global 

Financial Interity ., GFIC. 2011. 
(II)Thesis 

Hochstedler, R. A. United States Counter- Narcotics Policies Towards Burma, and 
how the illegal Myamar Regime is Manipulating those Policies to commit 
ethnic genocide.Thesis Master of Arts in National Security Affairs. , Naval 
Postgraduate School.  U.S.A., 2006. 
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การบริหารแบบมีส่วนร่วม การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ส่งผลประสิทธิผลของผล
การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนกลางของไทย 
Participatory Management and Results–Based Management 

Affecting The Performance of Tambol Municipality 
Organization in the North Eastern Region of Thailand. 

 
อัครเดช  โชติพงษ์ 

 
บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสาน (Mixed Research) ประกอบด้วย การวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) และการการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มี
วัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วม การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์และประสิทธิผล
การด าเนินงานของเทศบาลต าบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางของประเทศไทย ๒) เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์การบริหารแบบมีส่วนร่วม การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์และประสิทธิผลการด าเนินงาน
ของเทศบาลต าบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางของประเทศไทย ๓) เพื่อเสนอแนวทางการ
สร้างประสิทธิผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางของประเทศไทย
กรอบแนวคิดในการวิจัยได้แก่ การบริหารแบบมีส่วนร่วม การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์และ
ประสิทธิผลของผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  เก็บข้อมูลโดยการแจก
แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ผู้บริหารเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลข้าราชการและพนักงานส่วน
ท้องถิ่นใช้ระยะเวลา ๑ ปี  
 ผลการวิจัยพบว่า ๑) การบริหารแบบมีส่วนร่วมประกอบด้านการมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์การมีส่วนร่วมในการประเมินผล การมีส่วนร่วมในการวางแผนตัดสินใจและการมีส่วน
ร่วมในการด าเนินงาน๒)การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ประกอบด้านการวัดและการตรวจสอบผลการ
ด าเนินงาน การจัดสรรงบประมาณ การจูงใจและให้รางวัลตอบแทน การวางแผนกลยุทธ์ในการ
ให้บริการสาธารณะ ๓)ประสิทธิผลการด าเนินงานประกอบด้านมิติด้านการบริหารงานบุคคลและ
กิจการสภามิติด้านการบริหารจัดการ มิติด้านการบริหารงานการเงินและการคลังและ มิติด้านการ
บริการสาธารณะ ๒ )การบริหารแบบมีส่วนร่วม การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ และประสิทธิผลการ
ด าเนินงานของเทศบาลต าบล มีความสัมพันธ์ไปทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง มีค่า r ระหว่าง  .
๒๐๕ - .๓๙๘ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ ๓) ตัวแปรการบริหารแบบมีส่วนร่วม การ

                                                        
 หลักสูตรรัฐศาสตรด์ุษฎีบณัฑิต มหาวิทยาลยัการจดัการเทคโนโลยีอีสเทิร์น. 
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บริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบล มีจ านวน๗ ตัวแปร
มีอิทธิพลพยากรณ์ตัวแปรตามประสิทธิผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลที่ระดับนัยส าคัญทาง
สถิติ ๐.๐๕ ประกอบด้วยการจูงใจและให้รางวัลตอบแทนการมีส่วนร่วมในการประเมินผลการมีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานการมีส่วนร่วมในการวางแผนตัดสินใจการวัดและการตรวจสอบผลการ
ด าเนินงาน การจัดสรรงบประมาณ การวางแผนกลยุทธ์ในการให้บริการสาธารณะ 
ค าส าคัญ: การบริหารแบบมีส่วนร่วม การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผล 
 

 
๑. บทน า  
 ในกระแสโลกาภิวัตน์ การเป็นประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลก่อให้เกิดการปรับตัวเพ่ือ
สามารถคงอยู่ได้ในสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าทั้งภาครัฐประชาชนและเอกชนการไม่ปรับตัว
จะท าให้เกิดความขัดแย้งและปัญหาต่างๆตามมาส าหรับภาครัฐต้องท าการปรับตัวเช่นกันการ
พยายามปรับตัวให้เข้าสู่ยุคการบริหารแนวใหม่ที่เน้นให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางและเสริมสร้างสังคม
ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพ่ือการปรับตัวและปรับปรุงการบริการให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชนโดยรวมสิ่งที่ท้าทายก็คือการปรับตัวเข้ากับกระแสประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมที่
ประชาชนต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการทางนโยบายและการตัดสินใจต่างๆที่อาจมี
ผลกระทบต่อพวกเขา๑ นอกจากนี้การตอบสนองความต้องการของประชาชนและการมีส านึก
รับผิดชอบที่พึงมีเพ่ือการสร้างวัฒนธรรมธรรมาภิบาลก็เป็นสิ่งส าคัญที่ต้องเผชิญและปรับตัวให้ได้อีก
ทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและการเพ่ิมขึ้นของช่องว่างทางสังคมระหว่างคนจนและคนรวยแสดงถึงการ
ไม่เท่าเทียมกันทางสังคมส่งผลให้ผู้ด้อยโอกาสกว่าพยายามเรียกร้องสิทธิที่พึงมีแต่ไม่เคยมีหรือไม่
ค่อยมีภาครัฐจึงมีการปฏิรูประบบการบริหารราชการเพ่ือให้สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวมิฉะนั้นประเทศไทยคงถูกมองว่าล้าหลังเต็มทีนอกจากนี้ในหลายๆประเทศก าลังมุ่งที่จะ
ปฏิรูประบบราชการโดยวิธีการต่างๆอาทิฟินแลนด์ฝรั่งเศสนิวซีแลนด์และสหรัฐอเมริกาและในช่วง  
๓๐ ปีที่ผ่านมามีการปฏิรูประบบราชการมากมายในอีกหลายประเทศท าให้เห็นว่าการท างานของ
ข้าราชการก าลังเปลี่ยนแปลงไปเน้นการมีประสิทธิภาพมากขึ้นประชาชนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น
มากขึ้นเพ่ือให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพการท างานและการบริการต่างๆดังที่อดีตประธานาธิบดีบิล
คลินตันเคยกล่าวว่า “ช่วงเวลาของรัฐบาลที่มีขนาดใหญ่ได้จบลงแล้ว”๒ มีกรณีศึกษามากมายที่
แสดงถึงการบริหารราชการระบบใหม่มีการศึกษาวิจัยที่แสดงถึงความส าเร็จหรือล้มเหลวของการ

                                                        
  ๑ ถวิลวดี บุรีกุล.  ระบบการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัด : ท าอย่างไรให้เป็นจริง. 
(ส านักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า : นนทบุรี, ๒๕๕๑).  หน้า ๑. 
  ๒ Cohen, J.M., &Uphoff, N.T., Participation’s Place in Rural Development Seeking 
Clarity through Specificity. (World Development, 1980). p. 8. 
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ปฏิรูประบบราชการแต่ทั้งนี้ประเด็นส าคัญหนึ่งคือต้องสอดคล้องกับระบบสังคมนั้นๆ๓  เดิมการ
บริหารราชการในประเทศไทยการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมีน้อยมากจนมีการปฏิรูป
การเมืองครั้งส าคัญที่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช  ๒๕๔๐ ที่มี
เจตนารมณ์ส าคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงมีการริเริ่มการสร้างช่องทางส าหรับ
การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริงอย่างไรก็ดีช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชนจัด
ว่ายังมีจ ากัดอยู่มากในประเทศไทยทั้งในสังคมเมืองและชนบททั้งนี้เพราะแนวความคิดเกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมของประชาชนและข้าราชการมีแตกต่างกันออกไป 
 การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมจัดเป็นกระบวนการในการบริหารจัดการแนวใหม่โดย
การยอมรับและให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็นร่วมตัดสินใจร่วม
ด าเนินการร่วมรับประโยชน์และตรวจสอบผลการด าเนินงานของภาครัฐซึ่งการบริหารราชการ
ดังกล่าวเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ระบบราชการสามารถสนองตอบตรงตามความต้องการของประชาชน
และน าไปสู่ประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืนอันเป็นการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของ
ราชการยุคใหม่ที่มีลักษณะของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  (Good Governance) ที่สุจริต
เปิดเผยโปร่งใสและน าไปสู่ราชการระบบเปิดในที่สุด๔ 
 ในด้านการบริหารงานสาธารณะขณะที่ทั่วโลกก าลังเผชิญกับความท้าทายที่หลากหลาย 
และรุนแรงเพิ่มมากข้ึน  รัฐบาลและองค์กรต่างๆ ต้องตกอยู่ภายใต้แรงกดดันทั้งภายในและภายนอก
ประเทศเพ่ือให้มีการพัฒนาและปฏิรูปการบริหารงานภาครัฐ โดยมีการเรียกร้องให้มีความรับผิดชอบ
และมีความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนการพัฒนาประสิทธิผลในการด าเนินงาน เพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน  โดยผลักดันให้มีการปฏิบัติงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ที่จับต้องได้ 
และประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้สนใจเพียงกระบวนการด าเนินงานของภาครัฐเท่านั้น แต่ยังให้ความ
สนใจถึงผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ที่พึงปรารถนาด้วย๕ การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results Based 
Management: RBM) เป็นเทคนิควิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่ที่น ามาประยุกต์ใช้ เพ่ือให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Paradigm) และวิธีการบริหารงานภาครัฐไปจากเดิมที่ให้ความส าคัญต่อ
ทรัพยากร หรือปัจจัยน าเข้า (input) ตลอดจนอาศัยกฎระเบียบเป็นเคร่ืองมือในการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิด
ความถูกต้อง สุจริต และเป็นธรรม  โดยหันมาเน้นถึงวัตถุประสงค์และสัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงานทั้งใน
แง่ของผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และความคุ้มค่าของเงิน (Value for money) 
รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพ และสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนผู้รับบริการตลอดจนผู้บริหาร
ต้องการมุ่งเน้นผลในแง่มุมของการบริหาร โดยทุกองค์กรต้องมีวิสัยทัศน์และเหตุผลที่ชัดเจนในสิ่งที่

                                                        
  ๓ Pollitt, C. &Bouckaert, G. Public management reform: A comparative analysis. 
(Oxford UK : Oxford University Press, 2,000). P. 10. 
  ๔ อ้างแล้ว.   
  ๕ Kusek, J.Z. &Rist, R,C. Ten Steps to a Results-Based Monitoring and Evaluation 
System.(Washington D.C.: The World Bank, 2004). P. 18-25. 
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องค์กรต้องการที่จะบรรลุ มีวิธีการที่ดี และมีการวางแผนการท างานที่ชัดเจนการบริหารแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์จะเป็นความคืบหน้าและความท้าทายของระบบการพัฒนาการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
เกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการของรัฐให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่มีผลสัมฤทธิ์เป็นแกนกลาง โดยการ
วางแผน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และเรียนรู้ด้วยความรับผิดชอบต่อสาธารณะ (United Nations, 
๒๐๑๒) สอดคล้องกับสถาบันด ารงราชานุภาพ (๒๕๕๓) ที่ได้อธิบายว่า การบริหารแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์เน้นกระบวนการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่จะมุ่งเน้นที่ผลสัมฤทธิ์เป็นส าคัญ เพ่ือสร้าง
การเติบโตหรือความยั่งยืน (Growth and Sustainability)   
 ดังนั้น จากที่กล่าวมาภายใต้บริบทใหม่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกท้าทายให้
เพ่ิมบทบาทไม่ใช่เป็นเพียงผู้บริหารยึดบทบาทตามกฎหมายแต่ต้องเป็นผู้บริหารที่มีความคิด
สร้างสรรค์ท างานเชิงรุกเพ่ิมบทบาทเพ่ือให้สอดรับกับสภาพแวดล้อมใหม่เช่นเป็นผู้ประสานความ
ขัดแย้งเป็นผู้มีจริยธรรมเป็นผู้สร้างทีมงานและเป็นผู้ส่งเสริมให้ประชาชนเป็นพลเมืองที่มีความตื่นตัว
และมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น๖ ด้วยเหตุนี้เองผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท า
การวิจัยเรื่อง การบริหารแบบมีส่วนร่วมและการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางของประเทศไทย 
 

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๒.๑ เพ่ือศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วม การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์และประสิทธิผลการ
ด าเนินงานของเทศบาลต าบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางของประเทศไทย 
 ๒.๒ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์การบริหารแบบมีส่วนร่วม การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์และ
ประสิทธิผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางของประเทศไทย 
 ๒.๓ เพื่อเสนอแนวทางการสร้างประสิทธิผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางของประเทศไทย 
 

๓. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสาน (Mixed Research) ประกอบด้วย การวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) และการการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประชากรที่ใช้
ในการวิจัยเชิงปริมาณ คือ คณะผู้บริหารเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลข้าราชการและพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางของประเทศไทย (กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด 
มหาสารคาม ยโสธร) จ านวน ๔๐๐ คน การวิจัยเชิงคุณภาพโดยการใช้วิธีสัมภาษณ์  คือ 
นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลจ านวน ๒๐ คน เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้ เ ป็ น

                                                        
  ๖ วราภรณ์ เรือนยศ. การปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางด้าน
สาธารณูปโภคโดยสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนกรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนตาบลเวียงตาลจังหวัด
ลาปาง(ทุนวิจัยส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) :  มหาวิทยาลัยโยนก, ๒๕๕๓). บทคัดย่อ. 
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แบบสอบถาม (questionnaire) และแบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล จะด าเนินการแยกให้เป็นหมวดหมู่และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูล ตามกรอบ
แนวคิดท่ีตั้งไว้ในประเด็นเนื้อหาต่างๆ  
 

๔. สรุปผลการวิจัย 
 ๑.ผลการศึกษาและสังเคราะห์ปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วมการบริหารแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ และประสิทธิผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบล: รูปแบบความสัมพันธ์เชิงปริมาณ 
 ๑.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของตัวแปร 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี ๔๐๐ คน อาศัยอยู่ในจังหวัดขอนแก่นมากที่สุด 
รองลงมาคือ ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ ยโสธรและมหาสารคาม ตามล าดับ โดยคิดเป็นร้อยละ ๒๙.๒๕, 
๒๗.๕๐, ๒๕.๗๕, ๑๐.๐๐และ ๗.๕๐ แยกประเภท คือ หญิง ร้อยละ ๕๑.๕๐ชายร้อยละ ๔๘.๕๐  
ต าแหน่ง ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลร้อยละ ๔๐.๒๐ บุคคลที่มีอายุ ๔๑ – ๕๐ ปีร้อยละ 
๓๒.๐ กลุ่มตัวอย่างมีความเกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 
๙๕.๑๑  
 ผู้วิจัยได้แบ่งองค์ประกอบย่อยของประสิทธิผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลที่กลุ่ม
ตัวอย่างมีต่อการท างานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกเป็น ๔ องค์ประกอบ ที่ส าคัญ (๑) มิติด้าน
การบริหารจัดการ (๒)มิติด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา (๓)มิติด้านการบริหารงาน
การเงินและการคลัง (๔)มิติด้านการบริการสาธารณะผลปรากฏว่า โดยเฉลี่ยแล้วกลุ่มตัวอย่างมี
ความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลอยู่ในระดับมาก ( X =๔.๒๕๑๓, S.D. 
= .๒๒๙๖๕) เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย อันดับแรก คือมิติ
ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภามีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด( X =๔.๓๖๒๙, S.D. = .๓๒๒๙๔)
รองลงมาคือ มิติด้านการบริหารจัดการ( X =๔.๒๗๘๑, S.D. = .๓๐๗๓๙) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ า
ที่สุด คือ มิติด้านการบริการสาธารณะ( X =๔.๐๙๔๘, S.D. = .๒๖๑๘๑)และเมื่อน ามาเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยแต่ละด้านระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ตามพ้ืนที่แตกต่างกัน ไม่มีแตกต่างกันในค่าเฉลี่ย
ทุกๆด้านประสิทธิผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ แสดง
ว่า กลุ่มตัวอย่างทุกพ้ืนที่มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลในระดับที่
ใกล้เคียงกันในทุกๆ ด้าน 
 ๑.๒ ผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
 ผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ที่ใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้างการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ และประสิทธิผลการด าเนินงานของเทศบาล
ต าบลผลการศึกษาความสัมพันธ์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วม การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ และ
ประสิทธิผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลพบว่า แต่ละคู่ตัวแปรมีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง
เดียวกันในระดับปานกลางโดยมีค่า r ระหว่าง .๒๐๕ ถึง .๓๙๘ อย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ 
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๐.๐๑ โดยมีคู่ตัวแปรระหว่างการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์และประสิทธิผลการด าเนินงานมี
ความสัมพันธ์มากท่ีสุดที่ค่า r= .๓๙๘ 
 ความสัมพันธ์ของแต่ละคู่องค์ประกอบภายในส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง
เดียวกันระดับต่ าถึงระดับสูง มีค่า r ระหว่าง .๐๐๐ ถึง .๘๔๙ โดยองค์ประกอบภายในส่วนใหญ่มี
ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันระดับมากกับตัวแปรผลประสิทธิผลการด าเนินงานของเทศบาล
ต าบล โดยเฉพาะตัวแปรการมีส่วนร่วมในการวางแผนตัดสินใจ )กับตัวแปรการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานและมีค่า r = .๘๔๙ มีความสัมพันธ์ระดับมากอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ และ
ตัวแปรการวางแผนกลยุทธ์ในการให้บริการสาธารณะไม่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรมิติด้านการ
บริหารงานการเงินและการคลังและมีค่า r = .๐๐๐ 
 ๑.๓ ผลการวิเคราะห์อิทธิพลโดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 
 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลเพ่ือให้ทราบว่าตัวแปรซึ่งเป็นเหตุมีอิทธิพลต่อตัวแปรซึ่งเป็นผล
ในลักษณะใดโดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณความสัมพันธ์ตัวแปรการบริหารแบบมีส่วนร่วม การ
บริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบล  โดยวิธีการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน พบว่า พบว่าผลการทดสอบอิทธิพลพยากรณ์ของตัวแปร
อิสระจ านวน ๗ ตัวแปรมีอิทธิพลพยากรณ์ตัวแปรตามประสิทธิผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบล
(Performance) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ ๐.๐๕ เรียงตามล าดับอิทธิพลพยากรณ์ ประกอบด้วยตัว
แปรการจูงใจและให้รางวัลตอบแทนมีอิทธิพลพยากรณ์ร้อยละ ๕๑.๕ (Ste = .๐๒๘ Sig, .๐๐๐) ตัว
แปรการมีส่วนร่วมในการประเมินผลร้อยละ ๔๕.๖ (Ste = .๑๑๙ Sig. .๐๐๐) ตัวแปรการมีส่วนร่วม
ในการด าเนินงานร้อยละ ๔๕.๓ (Ste = .๐๔๐ Sig. .๐๐๐) ตัวแปรการมีส่วนร่วมในการวางแผน
ตัดสินใจร้อยละ ๓๙.๒ (Ste = .๐๓๒ Sig. .๐๐๐) การวัดและการตรวจสอบผลการด าเนินงานร้อย
ละ ๓๖.๓  (Ste = .๐๔๓ Sig. .๐๐๐) ตัวแปรการจัดสรรงบประมาณ ร้อยละ๑๙.๗ (Ste = .๐๓๘ 
Sig. .๐๐๓) ตัวแปรการวางแผนกลยุทธ์ในการให้บริการสาธารณะร้อยละ ๐๑.๗ (Ste = .๐๒๓ Sig. .
๐๐๒) โดยมีความสามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ๔๘.๘ มีผลทดสอบ F = ๕๓.๓๖๘ (Sig. 
๐๐๐) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ ๐.๐๕ 
 ดังนั้น สมการคะแนนดิบ (กรณีใช้ตัวอย่าง) ของประสิทธิผลการด าเนินงานของเทศบาล
ต าบล (Performance) โดยมี การบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participative Management) และ
การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results – Based Management) เป็นตัวแปรต้น สมการดังนี้  
 ประสิทธิผลการด าเนินงานของของเทศบาลต าบล = ๒.๔๐๒ + .๕๑๕ (ตัวแปรการจูงใจ
และให้รางวัลตอบแทน + .๔๕๖ (การมีส่วนร่วมในการประเมินผล + .๔๕๓ (การมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน + .๓๙๒ (การมีส่วนร่วมในการวางแผนตัดสินใจ) +.๓๖๓ (การวัดและการตรวจสอบผล
การด าเนินงาน) + .๑๙๗ (การจัดสรรงบประมาณ) + .๐๒๓ (การวางแผนกลยุทธ์ในการให้บริการ
สาธารณะ)  
 สมการคะแนนมาตรฐาน (กรณีใช้ประชากร) 
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 ประสิทธิผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบล  = .๕๑๕ (ตัวแปรการจูงใจและให้รางวัล
ตอบแทน) + .๔๕๖ (การมีส่วนร่วมในการประเมินผล) + .๔๕๓ (การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน) + 
.๓๙๒ (การมีส่วนร่วมในการวางแผนตัดสินใจ ) +.๓๖๓ (การวัดและการตรวจสอบผลการ
ด าเนินงาน) + .๑๙๗ (การจัดสรรงบประมาณ) + .๐๒๓ (การวางแผนกลยุทธ์ในการให้บริการ
สาธารณะ)  
 

๕. อภิปรายผล 
 จากการสรุปผลการวิจัยสามารถน ามาอภิปรายผลที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย
จ าแนกตามประเด็นการค้นพบ ดังนี้ 
 ๑. การบริหารแบบมีส่วนร่วม(Participative Management) มีองค์ประกอบด้านการมี
ส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์(Benefit) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล(Evaluation)การมีส่วน
ร่วมในการวางแผนตัดสินใจ (Decision Making )และการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
(Implementation )  สอดคล้องกับ Graham et al., ๒๐๐๓ ;UNDP, ๒๐๑๑; กิ่งดาว  จินดาเทวิน, 
๒๕๕๒) ได้กล่าวความส าคัญของหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม ที่ต้องยึดหลักการมีส่วนร่วมในการ
รับผลประโยชน์ โดยที่เทศบาลต้องให้บริการประชาชนอย่างรวดเร็ว สร้างความประทับใจให้
ประชาชน ไม่ใช่บริหารงานตามอ าเภอใจ การบริหารเทศบาลต าบลต้องมีการการปรับปรุงกลไกการ
ท างานขององค์กร ให้มีความโปร่งใสเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและมีกระบวนการให้ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูล ข่าวสารและตรวจสอบความถูกต้อง มีช่องทางในการเข้าถึง ข้อมูลการบริหารทรัพยากรได้ง่าย
และชัดเจน ประชาชนเข้าใจได้ รวมทั้งมีการรายงานข้อมูลที่โปร่งใส 
 ๒. การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results – Based Management) มีองค์ประกอบ
ด้านการวัดและการตรวจสอบผลการด าเนินงาน (Measuring and monitoring performance ) 
การจัดสรรงบประมาณ (budgeting : bu) การจูงใจและให้รางวัลตอบแทน (Motivation and 
rewards) การวางแผนกลยุทธ์ในการให้บริการสาธารณะ (Strategic planning in the public 
service) ในด้านการวัดและการตรวจสอบผลการด าเนินงานมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ชี้ให้เห็นว่าการวัดและ
การตรวจสอบผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลมีความส าคัญยิ่ง ในการเพ่ิมประสิทธิผลการ
ด าเนินงานของเทศบาลต าบลในด้านต่างๆจ าเป็นต้องมีการวัดและการตรวจสอบผลการด าเนินงาน
อย่างถูกต้องและสม่ าเสมอเมื่อผู้บริหารขององค์กรได้ท าการตกลงร่วมเกี่ยวกับตัวบ่งชี้วัดผลการ
ด าเนินงานแล้ว จะเริ่มด าเนินการส ารวจเพื่อหาข้อมูลหลักฐานเกี่ยวกับสภาพในปัจจุบัน เพ่ือน ามา
ช่วยในการก าหนดความชัดเจนของตัวบ่งชี้ดังกล่าว ทั้งในเชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ 
(Quality) เวลา (Time) และสถานที่หรือความครอบคลุม (Place)     
 ๓.ประสิทธิผลการด าเนินงาน(Performance)มีองค์ประกอบด้านมิติด้านการบริหารงาน
บุคคลและกิจการสภามิติด้านการบริหารจัดการ มิติด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง และ 
มิติด้านการบริการสาธารณะ มิติด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภาที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
ชี้ให้เห็นว่าการบริหารงานบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนอัตราก าลัง การก าหนดกรอบอัตราที่
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เหมาะสม การบรรจุแต่งตั้งที่เป็นธรรม การมอบหมายงานตามความถนัด และการพัฒนาบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  การจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับ
การท างานมีความส าคัญอย่างยิ่งที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
 ๒. ผลการศึกษาและสังเคราะห์ปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วม การบริหารแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ และประสิทธิผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบล: รูปแบบความสัมพันธ์เชิงคุณภาพ 
 ๑.บริบททางกายภาพของชุมชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางของประเทศ
ไทย (จังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ ยโสธร และมหาสารคาม) ประกอบด้วย ๑)ลักษณะสภาพ
พ้ืนที่และสถานภาพทางเศรษฐกิจสังคม เป็นพ้ืนที่ที่ราบลุ่มน้ าชีประมาณร้อยละ ๘๐ ของพ้ืนที่ ๒) 
ลักษณะวัฒนธรรมทางการเมืองท้องถิ่น จากการพูดคุยกับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้น าท้องถิ่น 
นักการเมืองท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ทรงคุณวุฒิประจ า
ท้องถิ่น ได้ข้อสรุปใกล้เคียงกันว่า ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความเคารพนับถือผู้ น าชุมชน ผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักการเมืองท้องถิ่น ชาวบ้านจะใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายไม่เข้าไปยุ่งกับ
การเมืองส่วยมากจะปล่อยให้เป็นเรื่องของผู้น าชุมชนกับนักการเมืองท้องถิ่น  
 ๒. วิเคราะห์ปรากฏการณ์การบริหารแบบมีส่วนร่วม การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์และ
ประสิทธิผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบล  ๑) ลักษณะการบริหารแบบมีส่วนร่วม จากข้อมูลทาง
สถิติดูจะไม่มีความแตกต่างกันมาก คือ ค่าเฉลี่ยขององค์ประกอบของตัวแปรในด้านนี้จะตกไปที่การ
มีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefit)   ๒) ลักษณะการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์จากข้อมูล
ทางสถิติดูจะไม่มีความแตกต่างกันมาก คือ การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์อยู่ใน   ๓) ลักษณะ
ประสิทธิผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลจากข้อมูลทางสถิติดูจะไม่มีความแตกต่างกันมาก คือ
จากข้อมูลทางสถิติดูจะไม่มีความแตกต่างกันมาก ที่น่าสนใจ คือ มิติด้านการบริหารงานบุคคลและ
กิจการสภา มากกว่าด้านอ่ืน แสดงว่าประสิทธิผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบล ดูได้จาก การ
บริหารงานบุคคลและการด าเนินกิจการของสภาท้องถิ่น 
 

๖. ข้อเสนอแนะ 
 ๖.๑ ข้อเสนอที่น าไปใช้ 
 ๑) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์มี
ความสัมพันธ์ไปทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง มีค่า r = .๒๐๕ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ
๐.๐๑ ผู้วิจัยเห็นว่าผู้บริหารเทศบาลต าบลควรน าหลักการบริหารแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม
และหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์มาใช้ในการบริหารเทศบาลต าบล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลการ
ด าเนินงานของเทศบาลต าบล 
 ๒) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมและประสิทธิผลการด าเนินงานของ
เทศบาลต าบลมีความสัมพันธ์ไปทิศทางเดียวกันในระดับปานกลางถึงมาก มีค่า r = .๓๑๒ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ ผู้วิจัยเห็นว่าผู้บริหารเทศบาลต าบลควรน าหลักการบริหารแบบ
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การบริหารแบบมีส่วนร่วมมาใช้ในการบริหารเทศบาลต าบล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลการด าเนินงานของ
เทศบาลต าบล 
 ๓) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์และประสิทธิผลการด าเนินงาน
ของเทศบาลต าบลมีความสัมพันธ์ไปทิศทางเดียวกันในระดับมาก มีค่า r = .๓๙๘ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ๐.๐๑ผู้วิจัยเห็นว่าผู้บริหารเทศบาลต าบลควรน าหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
มาใช้ในการบริหารเทศบาลต าบล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบล 

๖.๒ ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยต่อ 
 ๑. ควรน าตัวแบบนี้ไปใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มให้เกิดความชัดเจนในจังหวัด
ใดจังหวัดหนึ่งที่เห็นความแตกต่างระหว่างพ้ืนที่ เช่น ในด้านประชากร ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม
การเมือง เพ่ือจะดูเปรียบเทียบว่าในสภาพที่โครงสร้างแตกต่างกันจะมีอิทธิพลต่อทัศนคติและ
พฤติกรรมของประชาชนต่างกันอย่างไร 
 ๒. ควรมีการศึกษาวิจัย การมีส่วนร่วมในการบริหารเทศบาลต าบลกับการพัฒนา
ประชาธิปไตย 
 ๓. ควรมีการศึกษาวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อการชุมนุมประท้วงของประชาชน 
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บทคัดย่อ 

    บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์  ๓ ประการคือ ๑) เ พ่ือวิ เคราะห์ พัฒนาการ
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและหลักการพุทธเศรษฐศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาสังคมไทยที่
ผ่านมา ๒) เพ่ือวิเคราะห์การประยุกต์ใช้หลักการพุทธเศรษฐศาสตร์กับการพัฒนาในสังคมไทย
ปัจจุบัน ๓) เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์องค์กรในสังคมไทยปัจจุบันที่น าหลักการทางพุทธ
เศรษฐศาสตร์ไปใช้ในการพัฒนาองค์กรและสังคมอย่างยั่งยืน การศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นการใช้
วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน กล่าวคือมุ่งเน้นการวิจัยเชิงเอกสารและการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากเอกสารว่าด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับ
พัฒนาการประวัติศาสตร์เศรษฐกิจที่ส่งผลต่อการพัฒนาสังคมไทย และแนวทางการประยุกต์
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพ่ือการพัฒนาสังคม  
 จากการศึกษาพบว่า ประการที่หนึ่ง การพัฒนาสังคมไทยมักถูกก าหนดจาก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งในอดีตมักจะมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นการขยายตัวด้าน
การลงทุน การค้าระหว่างประเทศและตัวเลขความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจเป็นหลักส าคัญ 
อย่างไรก็ตามในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) เป็น
ต้น ภาครัฐได้ให้ความส าคัญของการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ด้านการพัฒนาสังคม โดย
ค านึงถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านการมุ่งเน้นการพัฒนาคน การพัฒนาสังคม รวมถึงการให้
ความสุขและการรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ประการที่สอง หลักการพุทธ
เศรษฐศาสตร์กับการพัฒนาสังคมนั้น เป็นแนวทางที่เรียกว่า “พุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนา
สังคม” กล่าวคือการปรับพระพุทธศาสนาเข้าหาศาสตร์สมัยใหม่ ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้คือ
หลักการเศรษฐศาสตร์ โดยส าหรับสังคมไทยนั้นหลักพุทธเศรษฐศาสตร์ที่สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้เพ่ือการพัฒนาสังคมได้นั้น มีอาทิ หลักสัมมาอาชีวะ คือ การตั้งมั่นไม่คดโกง ตั้งมั่น
อยู่บนธรรมาภิบาล หลักสังคหวัตถุ คือ การแบ่งปัน ประพฤติปฏิบัติอย่างพอเพียง และหลัก
มัชฌิมาปฏิปทา คือ การกระท าที่ไม่สุดโต่งไปในลัทธิทางเศรษฐกิจแบบใดแบบหนึ่งทั้งเศรษฐกิจ
เสรีนิยมหรือแม้แต่กระแสทางเลือกเอง ประการที่สาม การประยุกต์องค์กรในสังคมไทยปัจจุบัน
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ที่มีการน าหลักการทางพุทธเศรษฐศาสตร์ไปใช้ในการพัฒนาองค์กรและสังคมอย่างยั่งยืนนั้น 
พบว่า มีองค์กรทั้งด้านพระพุทธศาสนา ด้านการศึกษาและด้านธุรกิจที่ประสบความส าเร็จ โดย
มีปัจจัยความส าเร็จ คือ วิสัยทัศน์และความตั้งใจของผู้น าองค์กร การสร้างความเข้าใจกับ
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการด าเนินการด้วย ความตั้งม่ันที่จะเสียสละและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ส่วนรวม การมีนวัตกรรมทางความคิดรูปแบบใหม่ การสร้างการมีส่วนร่วมในองค์กร และการให้
ความส าคัญต่อคณะท างานอย่างเสมอภาค 
 ส าหรับข้อเสนอแนะจากการวิจัยนั้น ในระดับองค์กร หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่
ก าหนดทิศทางและนโยบายการพัฒนาสังคม ควรก าหนดทิศทางการพัฒนาทางเลือกตามแนว
พระพุทธศาสนา ให้เป็นตัวชี้วัดความสุขและการพัฒนาด้านจิตใจของประชาชนในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในอนาคต ขณะที่ในระดับปัจเจกบุคคล ควรให้ความส าคัญต่อการ
เดินทางสายกลางหรือหลักมัชฌิมาปฏิปทา คือการลดการด าเนินชีวิตที่สุดโต่ง ตลอดจนควรมี
สติเข้าใจก าลัง ฐานะและความเหมาะสมที่จะไม่ท าให้ตนเองและครอบครัวเดือดร้อน 
 
ค าส าคัญ: พุทธเศรษฐศาสตร์, การพัฒนาสังคม 

 
ABSTRACT 

 The study of “Buddhist Economics for Social Development” 
investigates the concrete application of Buddhist concepts and social 
development with 3 objectives: 1) to analyze the influences of economic 
history and Buddhist economics affecting Thai social development; 2) to analyze 
the application of Buddhist economics and development in Thai society; and 3) 
to examine and analyze Thai organizations having applied the concept of 
Buddhist economics to develop organizations and society sustainably. It 
employs mixed methodology of literature review and qualitative research by 
reviewing documents on Buddhist principles, the influences of economic history 
affecting Thai social development, and the Buddhist principles application for 
social development. 
 The findings reveal that, firstly, Thai social development has often 
been determined in the National Economic and Social Development Plan. The 
earlier plans tended to focus mainly on increasing investment, international 
relations, and economic growth; nevertheless, the 10th National Economic and 
Development Plan (2007-2011), for example, expressed the significance of 
changing paradigm of social development to become sustainable development 
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by developing individuals and society, giving happiness, and being more 
responsible to the environment. Secondly, the concept of Buddhist economics 
and social development is called as “Buddhist integrated approach”, which is 
the adaptation of Buddhism to modern sciences - principles of economics in 
this study. The concept of Buddhist economics which can be applied to 
develop Thai society are; for example, the concept of right livelihood 
encouraging honesty and good governance, the concept of Sangaha-vatthu 
encouraging sharing and behave sufficiently, and the concept of the middle 
path encouraging impartial behavior either Laissez-faire or alternative economy. 
Thirdly, in accordance with the application of Buddhist economics to develop 
organizations and society sustainably, the factors for successful Buddhist, 
academic, and business organizations are found to be vision and determination 
of their leaders, creating understanding with the target groups, sacrificing, having 
social responsibility, creating new thinking innovation, encouraging teamwork, 
and treating teams equally. 
 The results recommend that, at the organizational level, the 
governmental organizations having duties to plan social development policies 
should apply principles of Buddhism to be an indicator of happiness and 
psychological development of people in the future National Economic and 
Social Development Plans. On the other hand, at the individual level, the 
Buddhist middle path should be encouraged by minimizing living extremely, 
being conscious, realizing one’s status, and behaving appropriately not causing 
troubles to oneself and family. 
Keywords: Buddhist Economics, Social Development. 
 
๑. บทน า 
 การเกิดขึ้นของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑ ในปี พ.ศ. ๒๕๐๔ 
ส่งผลให้สังคมไทยก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมแห่งการพัฒนาตามระบบเศรษฐกิจเสรีนิยมเป็นส าคัญ 
ตลอดระยะเวลาของการพัฒนาในช่วงต้นนั้น สังคมไทยถูกชักจูงให้เน้นการพัฒนาไปสู่การผลิต
เพ่ือการส่งออก กลายเป็นฐานการผลิตและพ้ืนที่แห่งการลงทุนทางการพาณิชย์ของนักธุรกิจทั่ว
โลก ทิศทางการพัฒนาเน้นสนองตอบต่อระบบเศรษฐกิจเสรีนิยม กล่าวคือเน้นการพ่ึงพาทาง
การค้าระหว่างต่างประเทศ การถูกลงทุนเพ่ือการเป็นฐานการผลิต ผ่านการใช้แรงงานราคาถูก
เป็นปัจจัยสนับสนุน ในระยะยาวระบบการพัฒนาทรัพยากร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขาด
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การยกระดับมาตรฐาน รวมทั้งการอาศัยการลงทุนจากนักธุรกิจของประเทศมหาอ านาจทาง
เศรษฐกิจนั้น ส่งผลให้ภาครัฐจ าเป็นต้องเปิดเขตการค้าเสรี ตลอดจนการลงทุนและระบบ
อสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ทั้งนี้ก็เพ่ือขยายปริมณฑลของสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้ขยายตัวมาก
ยิ่งขึ้น  
 อย่างไรก็ตามแนวทางการพัฒนาดังกล่าว ถูกโต้แย้งจากนักพัฒนากระแสทางเลือกที่
พยายามสร้างให้เกิดสมดุลทางความคิดในการพัฒนาสังคมไทย ว่าไม่สามารถน าไปสู่การพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืนได้ ขณะที่การพัฒนาทางเลือกก็มีความหลากหลาย จนบางครั้งไม่สามารถ
สร้างองค์ความรู้ที่ชัดเจนในการอธิบายและชี้ให้เห็นแนวทางในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจได้
อย่างชัดเจน ซึ่งแตกต่างไปจากการพัฒนากระแสหลักตามระบบเสรีนิยม ที่มีการอ้างอิงความรู้
บนฐานทฤษฎีที่ชัดเจน ส่งผลให้ระยะยาวของการต่อสู้ทางอุดมการณ์นั้น กระแสการพัฒนา
ทางเลือกยังขาดความต่อเนื่องของการพัฒนาองค์ความรู้ เช่น เกิดการยุติบทบาทขององค์กรทาง
ความคิดในลักษณะดังกล่าว ทั้งมูลนิธิบูรณะชนบท กลุ่มสังฆพัฒนาธรรมทายาท โครงการ
พัฒนาชนบทโดยกลุ่มประชาสังคม เป็นต้น  
 แม้ว่ากระแสการพัฒนาทางเลือกจะไม่สามารถสร้างฐานความคิดจนเปลี่ยนกระบวน
ทัศน์ของทิศทางการพัฒนาประเทศได้ แต่ผลของการโต้แย้งและสร้างบทบาทตรวจสอบของ
องค์กรเอกชนที่ให้ความสนใจในการพัฒนาทางเลือก ได้ผลักดันให้เกิดการปรับทิศทางไปสู่ความ
สมดุลของการพัฒนามากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 
พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งแสดงให้เห็นถึงความผิดพลาด จากการด าเนินนโยบายการ
พัฒนาระบบอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนการผูกขาดระบบเศรษฐกิจไว้กับกลไกการท างานของ
การค้าค่าเงินระหว่างประเทศ๑ ตลอดระยะเวลาของความพยายามสร้างการฟ้ืนตัวจากวิกฤต
เศรษฐกิจครั้งดังกล่าวนั้น สังคมไทยยังรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงและวิกฤตการณ์ทางการเงินใน
รูปแบบต่างๆ ที่เกิดข้ึนจากประเทศมหาอ านาจ ประเทศในแถบยุโรป หรือแม้แต่ประเทศเพ่ือน
บ้านเป็นระยะ กระนั้นผลของวิกฤตลักษณะดังกล่าวก็ยังส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อม มายัง
ตลาดเศรษฐกิจสมัยใหม่ในประเทศไทยที่เรียกกันว่า ตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดอนุพันธ์ตราสาร
หนี้ อย่างบ่อยครั้ง วิกฤตเศรษฐกิจครั้งล่าสุดที่สร้างผลทางจิตวิทยาอย่างยิ่งในระบบเศรษฐกิจ
โลกถูกเรียกว่า “วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์” หรือเรียกให้เห็นถึงสาเหตุของวิกฤตดังกล่าวว่า “วิกฤต
เงินกู้จ านองบ้านด้อยคุณภาพ” (Subprime Mortgages) ในขณะที่พ้ืนที่ของการเกิดวิกฤต
ห่างไกลจากสังคมไทยเป็นอย่างมาก แต่ความเชื่อมโยงของระบบเศรษฐกิจทุนนิยม โดยเฉพาะ
ผลของการเปิดเสรีทางการเงินเพ่ือการลงทุนและการพาณิชย์ประเภทอ่ืนๆ ได้ส่งผลให้มีความ

                                                           
 ๑ อ่านเพิ่มเติม บุญลาภ ภูสุวรรณ, ปกป้อง จันวิทย์, ภาวิน ศิริประภานุกูล (สัมภาษณ์), ๑๕ ปีวิกฤต
เศรษฐกิจ ๒๕๔๐ ประเทศไทยอยู่ตรงไหน, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ภาพพิมพ,์ ๒๕๕๖), หน้า ๗๖. 
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เชื่อมโยงอย่างยิ่งของวิกฤตการณ์ในสหรัฐอเมริกากับประเทศไทย โดยเฉพาะภาคธุรกิจที่พ่ึงพา
การส่งออกเป็นหลัก  
 ท่ามกลางการถกเถียงถึงการพัฒนาที่เหมาะสมต่อระบบเศรษฐกิจของสังคมไทย 
แนวคิดการพัฒนากระแสทางเลือกถูกหยิบยกข้ึนมาอย่างหลากหลาย และหนึ่งในข้อเสนอที่เห็น
ว่าจะสามารถช่วยปรับสมดุลให้กับการพัฒนากระแสหลักได้ก็คือ “พุทธเศรษฐศาสตร์” ซึ่งถือ
เป็นวิชาที่ว่าด้วยการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่จะท าให้ปัจเจกบุคคลและสังคมบรรลุซึ่ง 
ศานติสุข จากการมีชีวิตอยู่ในโลกของวัตถุภายใต้เงื่อนไขของการมีทรัพยากรที่จ ากัด อภิชัย พัน
ธเสน (๒๕๔๔) ได้สรุปให้เห็นถึงบทบาทของพุทธเศรษฐศาสตร์กับการน ามาใช้ประโยชน์ต่อ
สังคมและการสร้างศานติสุข (สันติสุข) ว่า “ศานติสุขของสังคมโดยรวมจะเกิดขึ้นได้ จ าเป็นต้อง
ค านึงถึงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างที่ก่อให้เกิดปัญหาขัดแย้งกับการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ 
ร่วมกับกระบวนการพัฒนาศักยภาพของปัจเจกบุคคลให้สามารถบรรลุศานติสุขในที่สุด 
 ดังนั้น การน าหลักการทางพระพุทธศาสนาและเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์เข้าด้วยกัน 
ก็เสมือนกับการท าความเข้าใจเบื้องต้นร่วมกัน ถึงลักษณะที่เป็นการทดลองน าเสนอความคิด
ตามหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ได้กับลักษณะทั่วไปของวิชาเศรษฐศาสตร์ เช่น การเน้นการ
พ่ึงตนเอง การเน้นการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท การเน้นอหิงสา หรือการเน้นจากการสร้าง
เงื่อนไขที่ก่อให้เกิดความรุนแรง การเน้นการด าเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานที่เป็น
ประโยชน์ สุจริต และมีมานะอดทน หรือสัมมาอาชีวะ การเน้นการไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน ความ
พยายามละกิเลสและความโลภ และการเน้นความซื่อสัตย์ สุจริต มีความละอายและเกรงกลัว
การกระท าผิด๒  
 การศึกษาชิ้นนี้จึงเป็นความพยายามน าองค์ความรู้จากการศึกษา การบริหารจัดการ
และการสร้างเครือข่ายองค์กรคณะสงฆ์ ไทย ที่ เน้นการศึกษาหลักธรรมค าสอนทาง
พระพุทธศาสนาและการเผยแผ่พุทธธรรมเหล่านั้น๓ กับการน าภูมิปัญญาสากลสมัยใหม่เพ่ือ
ศึกษาให้เห็นถึงการบูรณาการพุทธศาสนาเชิงสหวิทยาการ โดยเน้นการถอดองค์ความรู้เชิงการ
วิเคราะห์จากประวัติศาสตร์การพัฒนาการทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ผนวกกับการศึกษา
ประสบการณ์จากมุมมองทางพุทธเศรษฐศาสตร์ และองค์กรที่ผ่านการน าหลักการพุทธ
เศรษฐศาสตร์ ตลอดจนหลักการพัฒนาเชิงพุทธไปใช้พัฒนาชุมชน สังคมอย่างประสบ

                                                           
 ๒ อภิชัย พันธเสน, วิวัฒนาการ ทฤษฎีและการประยุกต์กับเศรษฐศาสตร์สาขาต่างๆ , 
(กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์อัมรินทร์, ๒๕๔๔), หน้า ๗๑๖-๗๔๘. 
 ๓ อ่านเพิ่มเติม พระมหาสุทิตย์ อาภากโร, การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการสร้าง
เครือข่ายองค์กรพระพุทธศาสนาในประเทศไทย , (กรุงเทพมหานคร: ส านักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, ๒๕๕๖). 
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ความส าเร็จ ทั้งนี้เพ่ือสร้างเป็นชุดองค์ความรู้พุทธศาสนาเชิงสหวิทยาการไปใช้ประโยชน์ต่อการ
เผยแผ่และถ่ายทอดสู่สังคมต่อไป 
 
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๒.๑ เพ่ือวิเคราะห์พัฒนาการประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและหลักการพุทธเศรษฐศาสตร์
ที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาสังคมไทยที่ผ่านมา 
 ๒.๒ เพ่ือวิเคราะห์การประยุกต์ใช้หลักการพุทธเศรษฐศาสตร์กับการพัฒนาใน
สังคมไทยปัจจุบัน 
 ๒.๓ เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์องค์กรในสังคมไทยปัจจุบันที่น าหลักการทางพุทธ
เศรษฐศาสตร์ไปใช้ในการพัฒนาองค์กรและสังคมอย่างยั่งยืน 
 
๓. ขอบเขตของการวิจัย 

๓.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา  
การศึกษาวิจัยชิ้นนี้มุ่งเน้นวิเคราะห์แนวทางการประยุกต์ใช้หลักพุทธเศรษฐศาสตร์ 

ขององค์กรธุรกิจ องค์กรการศึกษา และองค์กรพุทธศาสนาในประเทศไทยโดยเฉพาะที่
ปฏิบัติการทางสังคมเพ่ือการพัฒนาเกิดสันติสุขแก่สังคม ทั้งนี้จะให้ความส าคัญตั้งแต่การศึกษา
ทฤษฎี องค์ความรู้ว่าด้วยพุทธเศรษฐศาสตร์ จนถึงการพัฒนารูปแบบและกระบวนการจัดการ
ขององค์กรทั้งสามรูปแบบ ซึ่งจะครอบคลุมถึงที่มาขององค์กร การปรับตัว การเรียนรู้และการ
สร้างนวัตกรรมทางความรู้ตลอดจนการน าความรู้ไปปฏิบัติ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการ การพัฒนาภาพลักษณ์และลักษณะทางกายภาพขององค์กร การ
สร้างเครือข่ายทางสังคม การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสื่อสารกับสังคมโดยกว้าง งานวิจัยชิ้น
น้ีจะเน้นการสร้างชุดองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาเชิงสหวิทยาการ โดยเฉพาะการประยุกต์
แนวทางพุทธเศรษฐศาสตร์กับการพัฒนาสังคมไทย  

๓.๒ ขอบเขตด้านปริมาณ  
ส าหรับประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษานั้น ผู้วิจัยได้ก าหนดประชากรและ

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาโดยเป็นการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
ตามความส าคัญของประเด็นที่ศึกษา ดังนี้   

 ๑) พระสงฆ์ แม่ชี ตัวแทนองค์กร/หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในองค์กรที่มีการ
ประยุกต์ใช้หลักการพุทธเศรษฐศาสตร์ องค์กรละ ๑๐ รูป/คน รวมทั้งสิ้นจ านวน ๗๐ รูป/คน 
โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิ งลึก ประชุมกลุ่มย่อย และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม ในกิ จ
กรรมการบริหารจัดการองค์กรและการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรต้นแบบการศึกษา 
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  ๒) สมาชิกและผู้ศรัทธาในแต่ละองค์กรที่มีการประยุกต์ใช้หลักการพุทธ
เศรษฐศาสตร์ โดยเป็นการศึกษาโดยใช้แบบสอบถาม และการสังเกตแบบมีส่วนร่วมจากกลุ่ม
ตัวอย่างจากผู้ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมของภายในองค์กรดังกล่าว  

 
๔. วิธีด าเนินการวิจัย 

 วิธีการด าเนินการวิจัยดังนี้ 
 ๔.๑ การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary research) กล่าวคือเป็นการศึกษาและ

รวบรวมเอกสารทางวิชาการที่สามารถเป็นประโยชน์ต่อการอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมที่
ผู้วิจัยเข้าไปศึกษา ซึ่งส าหรับการศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่การค้นคว้าองค์ความรู้ เกี่ยวกับ
พัฒนาการประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจพ้ืนฐานต่อประเด็นวิวัฒนาการทาง
ความคิดด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามยุคสมัยต่างๆ รวมทั้งการสังเคราะห์องค์ความรู้
ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดพุทธเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ซึ่งมุ่งเน้นการเชื่อมโยงหลักการของพุทธ
เศรษฐศาสตร์ที่มีผลต่อการน ามาปฏิบัติในสังคมไทย  

 ๔.๒ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) กล่าวคือเป็นการศึกษาโดยมุ่งเน้น
ไปที่กระบวนการและเป้าหมายของการได้มาซึ่งข้อมูลเชิงลึก เพ่ือให้สามารถน ามาวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ผลการศึกษาได้ โดยการศึกษาครั้งนี้ได้ใช้วิธีการศึกษาแบบสัมภาษณ์เชิงลึกและการ
สนทนากลุ่ม เป็นเครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพ  
 ๔.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การด าเนินการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มุ่งเน้นการศึกษาจาก
การเก็บรวมรวบข้อมูลทั้งเชิงเอกสาร งานวิจัย บทความทางวิชาการ รายงานการด าเนินผล
การศึกษาขององค์กร ตลอดจนการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มย่อย เพื่อให้ได้ข้อมูลในการท า
ความเข้าใจปรากฏการณ์และปฏิบัติการที่ท าการศึกษา ตลอดจนสามารถสร้างรูปแบบการ
ประยุกต์น าหลักการพุทธเศรษฐศาสตร์สู่สังคมไทย โดยมีเครื่องมือที่ส าคัญที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้ 
  ๔.๓.๑ แบบสัมภาษณ์ เพื่อให้สามารถเข้าใจแนวคิดและปณิธานการท างาน
ขององค์กรประเภทต่างๆ โดยจะมีการแบ่งแบบสัมภาษณ์ออกเป็น ๒ ส่วนส าคัญ กล่าวคือ หนึ่ง
แบบสัมภาษณ์ส าหรับพระราชาคณะ พระสงฆ์และผู้บริหารองค์กรประเภทต่างๆ และสองคือ
แบบสัมภาษณ์กลุ่มพระสงฆ์และกลุ่มประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมขององค์กรต้นแบบที่อยู่ใน
กรณีศึกษาตัวอย่างของการวิจัยครั้งนี้ 
  ๔.๓.๒ แบบสนทนากลุ่ม เพ่ือให้สามารถเข้าใจแนวคิดและหลักการพุทธ
เศรษฐศาสตร์ ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ด้านการท างานพัฒนาสังคม โดยจะมีการแบ่งการจัด
สนทนากลุ่มออกเป็น ๒ กลุ่มส าคัญคือ หนึ่งกลุ่มพระสงฆ์นักวิชาการและนักวิชาการด้าน
พระพุทธศาสนา และสองคือกลุ่มองค์กรทางการศึกษาและองค์กรธุรกิจ เพ่ือให้แต่ละกลุ่ม
สามารถสะท้อนข้อมูลในมิติของหลักการท างานได้อย่างครบถ้วน 
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 ๔.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลและท าความเข้าใจแนวทางการท างานเพ่ือสังคมในมิติที่แตกต่างกันออกไป โดย
มีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล กล่าวคือ ๑) การสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-
depth interview) ๒) การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นการเข้าร่วม
สังเกตการด าเนินกิจกรรมการด าเนินเพ่ือสังคมขององค์กรธุรกิจและองค์กรทางการศึกษา  ๓) 
การสนทนากลุ่ม (Focus group) เป็นการจัดรับฟังความคิดเห็นจากพระราชาคณะ พระสงฆ์
นักวิชาการ นักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา ผู้บริหารองค์กรต้นแบบของการศึกษา เพ่ือให้ได้
ข้อมูลผ่านการระดมความคิดเห็นและการต่อยอดจากประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่หลากหลาย 

 
๕. ผลการวิจัย 
 จากการศึกษา ได้แสดงให้เห็นว่าการประยุกต์น าหลักพุทธเศรษฐศาสตร์ไปใช้ในการ
บริหารจัดการกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคม ได้มุ่งเน้นให้องค์กรประเภทต่างๆ ค านึงถึงการ
แบ่งปัน ความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคม การด าเนินกิจกรรมด้วยปัญญา
ขององค์กรทางเศรษฐศาสตร์และกิจการธุรกิจ มุ่งเน้นให้องค์กรธุรกิจด าเนินกิจการที่เป็น
ประโยชน์ต่อองค์กรและสังคม เป็นการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเพ่ือชุมชนและการสนับสนุน
กิจกรรมการพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น กิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับชุมชน การเสริมสร้าง
รายได้ การเสริมสร้างสุขภาวะของคน เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการด าเนินงานที่ผ่านมาได้เป็น
อย่างดี ทั้งนี้การด าเนินงานที่ส่งเสริมให้คนในสังคมค านึงถึงหลักการบริโภคด้วยปัญญา ความ
พอเพียง ความพอประมาณ การรู้จักแบ่งปัน มีการใช้หลักธรรมาภิบาล ตลอดจนค านึงถึงสิทธิ
มนุษยชน เป็นการสร้าง “คุณค่า” ให้กับองค์กร นอกจาก “มูลค่า” ทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจากการ
ประกอบการทางธุรกิจแล้ว หลักพุทธเศรษฐศาสตร์ยังสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจควบคู่ไปกับ
การพัฒนาทางสังคมที่เต็มไปด้วยความเก่งและความดี เน้นการเสริมสร้างความดีงามของบุคคล
และหมู่คณะ โดยใช้หลักความถูกต้อง เป็นธรรม และหลักแห่งปัญญาเป็นกรอบในการส่งเสริม
กิจกรรมเพ่ือการบริโภคที่เหมาะสม ดังนั้น การที่จะส่งเสริมกิจกรรมเชิงพุทธเศรษฐศาสตร์ 
จะต้องมีกรอบคิดที่สะท้อนการด าเนินการเพ่ือประโยชน์และความสุขของบุคคลและสังคม 
จ ากัดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อบุคคล ชุมชน และสังคมในวงกว้างด้วยการบูรณาการหลักการ
ทางพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ ดังนั้นในบทสรุป ผู้วิจัยได้สรุปและสร้างข้อเสนอแนะ
ของการศึกษาวิจัยในมิติต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 ๑. พัฒนาการประวัติศาสตร์เศรษฐกิจที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาสังคมไทย 
 ส าหรับการสรุปอิทธิพลที่ชัดเจนของพัฒนาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจต่อการพัฒนา
สังคมไทยนั้น มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมเมื่อประเทศไทยเริ่มประกาศใช้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๔๙๔-๒๔๙๙) โดยมีสาระส าคัญเพ่ือการส่งเสริม
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นโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมของภาคเอกชนเอกชน และจุดประสงค์ของ
ส่งเสริมการลงทุนส่วนใหญ่เป็นยุทธศาสตร์การผลิตเพ่ือทดแทนการน าเข้า โดยการผลิตขนาด
ใหญ่ด้วยทุนเข้มข้นจะได้รับสิทธิ พิเศษสูงกว่าในการส่งเสริมการลงทุนของส านั กงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งรวมถึงกิจกรรมประกอบ
โดยใช้ชิ้นส่วนน าเข้าก็ได้รับการสนับสนุนด้วย ตลอดระยะเวลาของการด าเนินการแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในช่วง ๒๐ ปีแรกนั้น ประเทศไทยสามารถพัฒนาตนเองไปสู่การ
เป็นประเทศแห่งการลงทุน มีบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และขนาดกลางทั้งจากสหรัฐอเมริกา
และญี่ปุ่น เข้ามาร่วมทุนเพ่ือด าเนินธุรกิจจนเปรียบเสมือนคู่ค้าที่ส าคัญที่สุดของประเทศไทย  
 จากการมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจไปสู่ประเทศอุตสาหกรรมใหม่ จนเมื่อเกิดวิกฤต
เศรษฐกิจส่งผลต่อการพัฒนาประเทศอยู่ระยะเวลาหนึ่ง นักวิชาการและผู้น าทางความคิดใน
สังคมไทยหลายท่านได้ตั้งค าถามและเสนอแนวคิดทางเลือกในการพัฒนาสังคมไปสู่ความยั่งยืน
หลายรูปแบบและแนวทาง หนึ่งในผู้น าความคิดที่ส าคัญคือพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) 
พระสงฆ์นักวิชาการคนส าคัญของสังคมไทย ท่านได้เสนอให้นักวางแผนพัฒนาด้านต่างๆ ลอง
พิจารณากรอบคิด “พุทธเศรษฐศาสตร์” ซึ่งสอดคล้องกับพระราชด ารัสแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวคือท่านได้เสนอให้การพัฒนาเศรษฐกิจของ
สังคมไทยภายหลังวิกฤตปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ให้หันกลับมาสนใจทั้งเป้าหมายและกระบวนการพัฒนา 
กล่าวคือมุ่งเน้นทั้งวิถีธรรมและการก าหนดความรู้จักพอดี ให้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา 
นอกจากนี้การพยายามใช้หลักการพุทธเศรษฐศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของการก ากับการขยายตัว
ของเศรษฐกิจ หรือที่ยุคสมัยใหม่เรียกว่า “ธรรมาภิบาล” ก็เป็นอีกหนึ่งนัยส าคัญของข้อเสนอที่
ท่านได้พยายาม ผลักดันให้สังคมไทยพิจารณาแนวคิดพุทธเศรษฐศาสตร์ในฐานะกลไกการ
ท างานด้านการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต 
 ท้ายที่สุดภาครัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ได้เห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาความสุข คนและความยั่งยืน ซึ่งไม่เคย
ปรากฏและมีอิทธิพลมาก่อนในการวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจของสังคมไทยในระยะแรกๆ ให้
กลับมามีบทบาทและพิจารณาเป้าหมายและตัวชี้วัดด้านการพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพบริบท
ของสังคมไทยมากยิ่งขึ้น โดยตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๘ เป็นต้นมา 
เริ่มมีการค านึงและให้ความส าคัญกับ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ที่ยึดคนและชุมชนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาและสร้างสมดุลการพัฒนาในทุกมิติ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ประเทศ
ไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า คือ มุ่งเน้นให้คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถี
ชีวิตแห่งความพอเพียง ยึดในวัฒนธรรมประชาธิปไตยและหลักธรรมาภิบาล พัฒนาการบริการ
สาธารณะขั้นพ้ืนฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัย มีสภาวะแวดล้อมที่ดี เกื้อกูล 
เอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน รวมถึงมีระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงด้านอาหาร
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และพลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที่พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก ตลอดจนสามารถอยู่
ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี 
 ๒. พินิจพุทธเศรษฐศาสตร์กับสังคมไทยปัจจุบัน 
 ภายใต้การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยปัจจุบัน ความสมดุลระหว่างการพัฒนาตาม
ลัทธิเศรษฐกิจเสรีนิยมกับลัทธิการพัฒนาทางเลือก ยังเป็นที่ถกเถียงถึงความเหมาะสมกับ
สังคมไทยปัจจุบัน แม้ที่ผ่านมากระแสการตื่นตัวในการพัฒนาทางเลือกจะมีมากขึ้น เห็นได้จาก
การที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ให้ความส าคัญต่อการ
บรรจุเรื่องความสุขและความพอเพียงเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ในฉบับที่ ๑๐ และ ๑๑ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความพยายามปรับประยุกต์หลักการพัฒนาทางเลือก 
ทั้งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดการพัฒนาเชิงพุทธ หลักการพุทธเศรษฐศาสตร์และตัวชี้วัด
ด้านความสุขเป็นส่วนหนึ่งของการวัดและประเมินผลการพัฒนาประเทศ การด าเนินการ
ลักษณะดังกล่าวของหน่วยงานที่มีส่วนอย่างส าคัญในการควบคุมและก าหนดทิศทางการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ถือเป็นนิมิตรหมายที่ดีของการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ของ
วาทกรรมการพัฒนา ที่เคยใช้เฉพาะตัวเลขการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ที่ยึดกับเป้าหมายของ
การขยายตัวในธุรกิจทางอุตสาหกรรม การส่งออกและการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจเป็นหลัก จึงจะ
เห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงและความพยายามท้าทายการพัฒนากระแสหลัก ซึ่งมีลัทธิเสรีนิยม
เป็นอุดมการณ์ที่ครอบง าอยู่นั้น มีพัฒนาการที่กว้างขวางมากขึ้น ความล้มเหลวและล่มสลาย
ของอาณาจักรเศรษฐกิจเสรีนิยมบ่อยครั้ง ทั้งในสังคมไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลก ได้ผลิตซ้ า
ภาพเหตุการณ์และรูปแบบการถดถอยทางเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงอย่างชัดเจนกับสถาบันการเงิน 
องค์กรทางธุรกิจขนาดใหญ่ ตลอดจนตลาดตราสารหนี้และตลาดหลักทรัพย์ น ามาซึ่งค าถามถึง
ความยั่งยืนต่อการพัฒนาสังคมไทย หากเรายังยึดมั่นในอุดมการณ์และเส้นทางการพัฒนา
เช่นนั้นเป็นพื้นฐานของการด าเนินนโยบายการพัฒนาประเทศ 
 อย่างไรก็ดี กระแสการพัฒนาทางเลือกโดยเฉพาะอย่างยิ่งพุทธเศรษฐศาสตร์นั้น ยังไม่
เป็นที่กว้างขวางของการน าไปประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรมมากนัก ทั้งนี้มีงานศึกษาที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินเศรษฐกิจ ผ่านกลไกหรือหลักการทางพระพุทธศาสนาชิ้นหนึ่งที่สามารถน ามา
เทียบเคียงเป็นแนวทางการวิเคราะห์ได้คือการศึกษาของพิเชฐ ทั่งโต (๒๕๕๗) นั้น ได้อธิบายให้
เห็นว่า การน าหลักการทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในวงจรเศรษฐกิจปัจจุบัน สามารถท าให้ส าเร็จ
ได้โดยแบ่งระดับการด าเนินงานออกเป็น ๓ ส่วนคือ ๑) กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ๒) สหกรณ์ออม
ทรัพย์และ ๓) ธนาคารพระพุทธศาสนา ซึ่งแต่ละสถาบันก็ควรท าหน้าที่ดูแลและส่งเสริม
กระบวนการเศรษฐกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ภายใต้ขอบเขตพ้ืนที่และกิจกรรมทางการเงินที่
เหมาะสมกับขนาดของตนเอง  
 ดังนั้น หากจะสามารถขยายการเรียนรู้และการน าแนวทางการประยุกต์หลักการพุทธ
เศรษฐศาสตร์ไปใช้ประโยชน์ให้ได้นั้น มีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างรูปแบบและการเรียนรู้ให้เป็น
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ที่ยอมรับ ทั้งจากหน่วยงานด้านการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ ที่มีบทบาทต่อการพัฒนาสังคม
ตลอดจนก าหนดนโยบายสาธารณะ เช่น ส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็น
ต้น นอกจากนี้การปรับทิศทางและสร้างความเข้าใจเชิงรูปธรรมของการน าองค์ความรู้ทางพุทธ
เศรษฐศาสตร์ไปใช้กับหน่วยงานของตน ถือเป็นความท้าทายของกระบวนการอธิบายและ
น าไปใช้ประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะหากการประยุกต์ใช้หลักการพุทธเศรษฐศาสตร์ มีทิศทางที่ ไม่
สอดคล้องกับการน าสังคมไทยไปสู่การพัฒนาอย่างยิ่งยืนได้นั้น ก็มีความจ าเป็นที่จะต้องปรับ
กระบวนการเผยแผ่และการสร้างความเข้าใจต่อหลักการประยุกต์หลักพุทธเศรษฐกิจไปใช้ใหม่ 
ในทางกลับกันหากหลักการพุทธเศรษฐศาสตร์สามารถเชื่อมโยง และเป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง
ความเข้าใจต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการปรับองค์กรรูปแบบต่างๆ ให้ค านึงถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคมได้มากยิ่งขึ้น ก็สมควรที่จะขยายต่อองค์ความรู้ เพ่ือให้บูรณาการกับการ
พัฒนากระแสหลักซึ่งจะสร้างทางสายกลางแห่งการพัฒนา ตามหลักการที่พุทธเศรษฐศาสตร์
พยายามมุ่งเน้นมาโดยตลอด 
 การขยายพื้นที่การเรียนรู้และท างานเพ่ือสังคม ทั้งในลักษณะจิตอาสา กิจกรรมความ
รับผิดชอบทางสังคมกับองค์กรธุรกิจ และพุทธกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาสุขภาวะและความยั่งยืน 
ล้วนมีเป้าหมายร่วมกันประการหนึ่งก็คือการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างไม่เบียดเบียน รู้จัก
พอเพียงและหลักการสันติภาพ ดังนั้นการสร้างให้เกิดการขยายต่อของจ านวนองค์กรและพ้ืนที่
การท างานในลักษณะนี้ จึงเป็นบททดสอบของการขับเคลื่อนหลักการพุทธเศรษฐศาสตร์ ใน
ฐานะการพัฒนาทางเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่ง แม้ว่าที่ผ่านมาหลักการความรับผิดชอบทางสังคม 
ที่เปรียบเสมือนกฎทางสังคมและธุรกิจรูปแบบใหม่ ก าลังเป็นที่นิยมขององค์กรทางธุรกิจใน
ปัจจุบัน แต่หากพิจารณาจากพุทธกิจกรรม การด าเนินงานที่ผ่านมาขององค์กรต้นแบบจะเห็น
ได้อย่างชัดเจนว่าการก ากับของหลักการทางสากล เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการผลักดันการ
ท างานลักษณะนี้เท่านั้น แต่ความตั้งใจและทุ่มเทต่อการพัฒนาสังคมเป็นปัจจัยหลักที่ท าให้
กิจกรรมต่างๆ ประสบความส าเร็จได้ จึงต้องอาศัยความต่อเนื่องและมีวิสัยทัศน์ของผู้น าองค์กร
ร่วมด้วย 
 ดังนั้นความท้าทายที่ส าคัญของการขยายหลักการพุทธเศรษฐศาสตร์สู่การปฏิบัติใน
สังคมไทยก็คือ ความต่อเนื่องและความยั่งยืนของการสร้างเครือข่ายการด าเนินงานลักษณะ
เช่นนี้ ทั้งนี้หน้าที่ของการด าเนินงานดังกล่าวไม่สามารถที่จะให้หน่วยงานหรือองค์กรใดรับภาระ
ไปด าเนินงานได้เพียงหน่วยงานเดียว หากต้องการสร้างให้เกิดความต่อเนื่องและความยั่งยืนของ
การปลูกฝังหลักการพุทธเศรษฐศาสตร์สู่สังคมไทย มีความจ าเป็นที่จะต้องผลักดันให้สถาบันทาง
สังคมท้ังการศึกษา เศรษฐกิจ ศาสนาและการเมืองการปกครอง เข้ามามีส่วนรับผิดชอบ แบ่งปัน
หน้าที่ ผสมผสานแนวคิด ตลอดจนใช้บทบาทของตนเองในการขับเคลื่อนและส่งเสริมการ
พัฒนาให้หลักการพุทธเศรษฐศาสตร์ได้รับการถ่ายทอดออกสู่สังคม ทั้งนี้ความยั่ งยืนและการ
สร้างผลกระทบในวงกว้างให้เกิดขึ้นได้ มีความจ าเป็นที่จะต้องเข้าใจธรรมชาติของพลวัตทาง
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เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในสังคมไทยปัจจุบันด้วย หากใช้หลักการพุทธเศรษฐศาสตร์
อย่างสุดโต่ง มุ่งหวังและเน้นการเผยแผ่ที่ไม่สอดคล้องกับการพัฒนาและสภาพสังคมในช่วงเวลา
ปัจจุบัน ก็อาจเป็นการลงทุนลงแรงที่สูญเปล่า ดังนั้นการจะประสบความส าเร็จได้นั้น ต้องอาศัย
หลักการสายกลางและอาศัยความเข้าใจเชิงพุทธบูรณาการ คือไม่ไปผลักดันเฉพาะแนวทางของ
พระพุทธศาสนา แต่พยายามปรับและประยุกต์ให้หลักการทางพระพุทธศาสนา ให้สามารถ
ตอบสนองรูปแบบทางสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเหมาะสม 
 ๓. หลักการพุทธเศรษฐศาสตร์กับองค์กรในสังคมไทยปัจจุบัน  
 จากการศึกษาองค์กรในสังคมไทย ๓ กลุ่มส าคัญได้แก่ องค์กรทางพระพุทธศาสนา 
องค์กรทางการศึกษา องค์กรทางธุรกิจ พบว่าองค์กรต่างๆ มีการก าหนดเป้าหมายขององค์กร
โดยค านึงถึงการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหรือหลักการความรับผิดชอบต่อสังคม เข้ามา
ประยุกต์ใช้เพื่อการบริหารจัดการองค์กร ทั้งนี้กระบวนการด าเนินงานดังกล่าวมีความสอดคล้อง
กับการสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้วิจัยเก็บ
ข้อมูลเชิงคุณภาพ จะพบว่าผู้บริหารหน่วยงานองค์กรนที่ท าการศึกษา ได้เห็นถึงประโยชน์การ
ค านึงถึงความเสียสละและความพอดี ซึ่งสะท้อนผ่านหลักการพุทธเศรษฐศาสตร์คือหลัก
สัมมาทิฏฐิและสัมมาอาชีพ ในมิตินี้เราสามารถกล่าวได้ว่าหลักการพุทธเศรษฐศาสตร์นั้น 
สามารถปรับเพ่ือประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสังคมได้ในหลายมิติ ขึ้นอยู่กับความสอดคล้อง
เหมาะสมกับบริบทชุมชน สภาพแวดล้อม ตลอดจนพันธกิจขององค์กรทางสังคมที่ด าเนินการอยู่  
 จากพุทธวิธีการอธิบายดังกล่าว จะเห็นได้ว่าการพัฒนาสังคมหรือสร้างให้เกิดการ
ประยุกต์ใช้หลักการพระพุทธศาสนาเพ่ือไปพัฒนาสังคมในมิติต่า งๆ นั้น จ าเป็นที่จะต้อง
เชื่อมโยงและผสมผสานองค์ความรู้ของศาสตร์แต่ละแขนงให้มีความเหมาะสมกัน ซึ่งส าหรับ
หลักการทางพุทธเศรษฐศาสตร์นั้น หากสามารถน าแก่นธรรมที่แท้จริงไปถ่ายทอดสู่สังคม ให้
เข้าใจหลักสัมมาอาชีวะ (ไม่คดโกง ตั้งมั่นอยู่บนธรรมาภิบาล) เข้าใจหลักสังคหวัตถุ (การแบ่งปัน 
ประพฤติปฏิบัติอย่างพอเพียง) และมัชฌิมาปฏิปทา (ไม่สุดโต่งไปในลัทธิทางเศรษฐกิจแบบใด
แบบหนึ่งทั้งเศรษฐกิจเสรีนิยมและทางเลือก) น่าจะเป็นพุทธวิธีแห่งการน าพุทธเศรษฐศาสตร์ไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดได้อย่างเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมในสังคมไทยปัจจุบันได้ดีท่ีสุด ทั้งนี้สามารถสรุปหลักพุทธธรรมกับการประยุกต์ในหลัก
เศรษฐศาสตร์ได้ดังนี้ 
  ๑) หลักปัญญาในไตรสิกขา ๓ ในทางพุทธเศรษฐศาสตร์คือการมุ่งเน้นการ
ใช้ปัญญาควบคู่กันไปกับวิถีแห่งการผลิตและการบริโภค มุ่งเน้นความไม่ยึดมั่นถือมั่ นเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนตนเพียงอย่างเดียว ปัญญาจึงเป็นปัจจัยการผลิตที่ส าคัญหรือเรียกว่า ปัญญานิยม 
ยกตัวอย่าง เช่น โครงการเปิดวัดวันอาทิตย์ ที่ส่งเสริมบทบาทและเปิดพ้ืนที่ให้พระพุทธศาสนา 
มีส่วนเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตประจ าวันของประชาชนในสังคมมากขึ้นของมูลนิธิวัดปัญญานันทา
ราม   
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   ๒) หลักอวิหิงสาในทศพิธราชธรรม ในทางพุทธเศรษฐศาสตร์มุ่งเน้นการ
เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เน้นการด าเนินชีวิตตามทางสายกลาง โดยมีการผลิตและการบริโภค
ที่สมดุลกัน โดยไม่เน้นแก่ผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ซึ่งจะน าไปสู่การเบียดเบียนตนเองและ
ผู้ อ่ืนตลอดจนเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างไม่รู้คุณค่า ยกตัวอย่าง เช่น โครงการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมของบริษัท ชุมพร คาบาน่า รีสอร์ท จ ากัด ที่ สะท้อนให้เห็นถึงความพยายาม
ขับเคลื่อนการอยู่ร่วมกันขององค์กรธุรกิจและสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุล ไม่เบียดเบียนธรรมชาติ 
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
   ๓) หลักสัมมาทิฏฐิและสัมมาอาชีพ ในมรรคมีองค์ ๘ ในทางพุทธ
เศรษฐศาสตร์ คือการมุ่งเน้นให้มีการส่งเสริมการประกอบอาชีพโดยสุจริต ซื่อสัตย์ ไม่
เบียดเบียนผู้ อ่ืนหรือท าให้ผู้ อ่ืนเดือนร้อนด้วยการบังคับขู่ เข็ญหรือท าลายสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงการไม่ประกอบอาชีพ ๕ ประเภท อันได้แก่ การขายอาวุธ การค้ามนุษย์ 
การค้าขายสัตว์ การค้าขายน้ าเมาและสารเสพติด การค้าขายยาพิษ เช่น ยาฆ่าแมลงและ
สารเคมีประเภทต่างๆ ที่จะมีผลย้อนกลับมาท าลายมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการไม่
ด าเนินการผลิตการบริโภคหรือธุรกิจที่มากเกินไปจนสิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติและท าลาย
ระบบนิเวศ ยกตัวอย่าง เช่น โครงการเกษตรพอเพียงของวัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม ที่มุ่งเน้น
การปรับทัศนคติและพฤติกรรมการด าเนินวิถีการผลิตของคนในชุมชน ในการท าเกษตรอินทรีย์ 
ใช้วิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
   ๔) หลักการแบ่งปันและความรับผิดชอบในสังคหวัตถุ ๔ และโภคอาทิยะ 
๕ หลักแห่งการแบ่งปันและความรับผิดชอบนี้ มีความส าคัญต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
โดยรวม โดย ถ้าบุคคล องค์กรหรือกลุ่มธุรกิจใดมีความรับผิดชอบต่อสังคม แบ่งปันเกื้อกูลสังคม
ทั้งในรูปแบบของการผลิตและการบริโภค ตลอดจนแสวงหาวิธีการที่จะน าไปสู่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนและค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อสังคม ใส่ใจหลักธรรมาภิบาลและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ปัจจัยดังกล่าวนี้ ย่อมจะน าไปสู่การจัดการเชิงเศรษฐศาสตร์ที่เหมาะสม ยกตัวอย่าง เช่น 
วิทยาลัยโพธิวิชาลัย ที่มุ่งเน้นพัฒนา อนุรักษ์และจัดการชุมชนของตนเองร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน โดยยึดหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนและหลักธรรมแห่งการแบ่งปัน ไม่ยึดถือ 
ไม่สะสม ไม่หลงไปกับมาตรฐานและตัวชี้วัดระดับโลกหรือแม้แต่มูลนิธิสยามกัมมาจล ที่ส่งเสริม
ให้เยาวชนและกลุ่มสถาบันการศึกษาในระดับต่างๆ ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้า
มามีบทบาทในการพัฒนาชุมชนท้องถ่ินและศักยภาพการท างานด้านต่างๆ ให้กับชุมชนของ
ตนเอง 
   ๕) หลักศานติสุขหรือความสุขในภาวนา ๔ ในทางพุทธเศรษฐศาสตร์มอง
ผลลัพธ์หรือเป้าหมายของการบริโภค คือ ความสุข ที่เกิดจากความเข้าใจในการงานและการ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ไม่แสวงหามากจนเกินไป ใช้จ่ายอย่างเหมาะสม ไม่ฟุ่มเฟือยหรือ
ฝืดเคืองเกินไป บุคคลที่ใช้ชีวิตโดยการยึดหลักดังกล่าวย่อมจะเข้าถึงประโยชน์และความสุขจาก
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การด าเนินชีวิตและการบริโภคตามความเหมาะสม ด้วยการมีการพัฒนาด้านกาย ศีล จิตใจ 
และปัญญาโดยสมบูรณ์นั่นเอง ยกตัวอย่าง เช่น มหาวิชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ โดยพระมหาวุฒิ
ชัย วชิรเมธี ที่มุ่งเน้นประยุกต์หลักพุทธธรรมที่ทันสมัย เชื่อมโยงสู่วิธีชีวิตประจ าวันของสังคม
เมืองและชนบทได้ดีอย่างยิ่ง น ามาสู่การสร้างสันติภาพให้เกิดข้ึนในสังคม 
  
๖. ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “พุทธเศรษฐศาสตร์กับการพัฒนาสังคม” สามารถสรุปเป็น
ข้อเสนอแนะต่อการศึกษาวิจัยได้ดังนี้ 
 ๖.๑ ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย 

 ประการที่หนึ่ง ส านักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ควรก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาทางเลือกตามแนวพระพุทธศาสนา ให้เป็นตัวชี้วัดความสุขและการพัฒนาด้าน
จิตใจของประชาชนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในอนาคต เพ่ือให้สังคมไทย
สามารถสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาตามเศรษฐกิจทุนนิยม การพัฒนาอย่างยั่งยืนและการ
ค านึงถึงความเป็นธรรมทางสังคมได้ 
 ประการที่สอง มหาเถรสมาคมและส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ควรส่งเสริมให้
องคก์รทางพระพุทธศาสนาที่มีบทบาทอย่างส าคัญและเข้มแข็ง ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ชุมชนตามแนวพระพุทธศาสนา ได้ถอดบทเรียนการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมและหลักพุทธ
เศรษฐศาสตร์ ว่ามีแนวทางและกระบวนการ ตลอดปัจจัยสู่ความส าเร็จอย่างไร 
 ประการที่สาม ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ควรส่งเสริมให้เกิดการ
ศึกษาวิจัยเชิงสหสาขาวิชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการพุทธบูรณาการต่อการพัฒนาสังคมด้าน
ต่างๆ เพ่ือให้เกิดตัวอย่างต้นแบบและความเข้าใจปฏิบัติการ การน าหลักพุทธธรรมมาใช้
ประโยชน์ในสังคมอย่างเป็นรูปธรรม 
 ๖.๒ ข้อเสนอแนะระดับปัจเจกบุคคล 
 ประการที่หนึ่ง ปัจเจกบุคคล ควรค านึงถึงหลักการศานติสุขหรือภาวนา ๔ ซึ่งมี
เป้าหมายในการบริโภคและใช้จ่ายอย่างมีสติ เหมาะสม เพ่ือให้การด าเนินชีวิตไม่หลงไปกับกิเลส
และความอยากได้อยากมีจนขาดความสอดคล้องกับรายได้ของตนเอง 
 ประการที่สอง ปัจเจกบุคคล ควรให้ความส าคัญต่อการเดินทางสายกลางหรือหลัก
มัชฌิมาปฏิปทา คือการลดการด าเนินชีวิตที่สุดโต่ง ทั้งการใช้จ่ายหรือเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
ตลอดจนควรมีสติเข้าใจก าลัง ฐานะและความเหมาะสมที่จะไม่ท าให้ตนเองและครอบครัว
เดือดร้อน 
 ประการที่สาม ปัจเจกบุคคล ควรให้ความส าคัญต่อความสุขบทพ้ืนทางของจิตใจ ไม่
ยึดติดกับสินค้าหรือวัตถุฟุ่มเฟือยตามยุคสมัย เพราะจะเป็นการฝึกให้เกิดสติและปัญญาในการ
ด าเนินชีวิตเรื่องอ่ืนๆ ได้ต่อไป 
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การน านโยบายไปปฏิบัตดิ้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบควบคุมตัว
แบบไม่เข้มงวด ของศูนย์วิวัฒน์พลเมือง (บังคับบ าบัด) กองพลทหารราบที่ ๙ 

Implementation of rehabilitation of drug addicts in detention 
without strict civilian development center control and therapy  

infantry center 9 
ธวัชชัย ค ำยอด 

เอกพร รักควำมสุข 
 

บทคัดย่อ 
  บทควำมวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำ ๑) ปัจจัยในกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ ที่ส่งผลต่อ
ควำมส ำเร็จของนโยบำยฟ้ืนฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด ภำยในศูนย์วิวัฒน์พลเมือง (บังคับบ ำบัด) 
กองพลทหำรรำบที่ ๙ และ ๒) วิเครำะห์ข้อมูลและจัดท ำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนด้ำน
กำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด ใช้กำรวิจัยเชิงคุณภำพ เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
คือ แบบสัมภำษณ์เชิงลึก กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ คือ บุคลำกรผู้ท ำหน้ำที่ด้ำนกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพผู้
ติดยำเสพติด จ ำนวน ๒๐ คน และผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด จ ำนวน ๓๐ คน รวม
ทั้งหมด ๕๐ คน วิเครำะห์ข้อมูลโดยกำรวิเครำะห์เนื้อหำ 
  ผลการวิจัย พบว่า 
  ๑) ปัจจัยในกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ ที่ส่งผลต่อควำมส ำเร็จของนโยบำยฟ้ืนฟูสมรรถภำพผู้
ติดยำเสพติด ภำยในศูนย์วิวัฒน์พลเมือง (บังคับบ ำบัด) กองพลทหำรรำบที่ ๙ พบว่ำ ปัจจัยในกำร
น ำนโยบำยไปปฏิบัติ ประกอบด้วย (๑) มีวัตถุประสงค์ชัดเจนและแน่นอน และจัดล ำดับควำมส ำคัญ
ของวัตถุประสงค์ (๒) ควำมถูกต้อง และเหมำะสมของทฤษฏีที่เป็นพ้ืนฐำนของนโยบำย (๓) กำร
จัดสรรเงินอย่ำงเพียงพอ ส ำหรับหน่วยงำนที่จะรับไปปฏิบัติ  (๔) กำรจัดสำยกำรบังคับบัญชำ และ
ประสำนงำนภำยใน และระหว่ำงหน่วยงำนที่ปฏิบัติ  (๕) กำรก ำหนดระเบียบปฏิบัติของหน่วยงำน 
(๖) ควำมซับซ้อน และควำมหลำกหลำยขององค์กร  (๗) สภำพแวดล้อมเปลี่ยน (๘) ควำมยืดหยุ่น
และกำรตอบสนองต่อปัญหำ (๙) แรงผลักดันของเทคโนโลยี และ (๑๐) กำรตื่นตัวด้ำนจริยธรรม
และควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
  ๒) ข้อมูลและจัดท ำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพผู้ติดยำ
เสพติด พบว่ำ มีข้อเสนอแนะกำรปฏิบัติงำน จ ำนวน ๗ ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ ๑ ต้องเข้ำใจถึงสำเหตุที่
ต้องเปลี่ยนแปลง ขั้นที่ ๒ ต้องก ำหนดเป้ำหมำยของนโยบำยอย่ำงชัดเจน ขั้นที่ ๓ ต้องสร้ำงและ
                                                        

หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบณัฑิต สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ มหำวทิยำลัยเวสเทิร์น 
สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ มหำวิทยำลัยเวสเทริ์น 
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ก ำหนดทำงเลือก ขั้นที่ ๔ ต้องวำงแผน ขั้นที่ ๕ ต้องปฏิบัติกำรตำมแผน ขั้นที่ ๖ ต้องเสริมแรงให้กับ
ควำมเปลี่ยนแปลง และขั้นที่ ๗ ต้องมีกำรประเมินผล 
ค าส าคัญ: ควำมเป็นผู้น ำ, กำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง, กำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ 
 

ABSTRACT 
  This research aims to study 1) factor in policy implementation. Policies that 
affect the success of the rehabilitation of drug addicts. The civilian development 
center control and therapl infantry center 9, and 2) data analysis and preparation of 
recommendations regarding the operational aspects of the rehabilitation of drug 
addicts. Using Qualitative Research The tools used to collect data was interviewed. 
The group is a major contributor of personnel who served in the rehabilitation of 
drug addicts 20 and those undergoing rehabilitation for addicts, 30 of the total 50 
were analyzed using content analysis. 
  The results showed that 
   1) factor in policy implementation. Policies that affect the success of the 
rehabilitation of drug addicts. The civilian development center control and therapl 
infantry center 9. The factors in the implementation of (1) a clear objective and 
absolute and prioritization of objectives, (2) the accuracy and appropriateness of 
the theory as the basis of policy (3) the allocation of adequate. for the agency to 
get to practice (4) the chain of command and coordination within and among 
agencies that conduct (5) the regulation of the agencies. (6) the complexity and 
diversity of the organization (7) Environmental Change (8) and a flexible response to 
the problem, (9) the thrust of technology and (10) the awareness of ethical and 
social responsibility. 
  2) information and provide feedback on the performance of the 
rehabilitation of drug addicts that suggested the performance of the seven stages. 
Include; Step 1 To understand the reason for the change. Step 2 must be clearly 
defined policy objectives. Step 3 To create and define alternative. Step 4 Plan.  
Step 5 operating according to plan. Step 6 must be reinforced to change. And Step 
7 must be evaluated. 
Keywords: Leadership, Management changes, Policy Implementation 
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๑. บทน า 
  ปัญหำยำเสพติดของประเทศไทยในปัจจุบันจัดได้ว่ำอยู่ในขั้นวิกฤต โดยสถำนกำรณ์กำร
แพร่ระบำดของยำเสพติดได้ทวีควำมรุนแรงขึ้นอย่ำงรวดเร็ว เพรำะมีกำรผลิตยำเสพติดทั้ง
ภำยในประเทศและตำมแนวชำยแดน โดยมีกำรลักลอบน ำเข้ำมำจำกต่ำงประเทศมำกมำยหลำย
ชนิด ถึงแม้เจ้ำหน้ำที่จะได้ปรำบปรำมจับกุมกำรค้ำยำเสพติดอย่ำงเข้มงวดและจริงจัง แต่ก็ไม่ท ำให้
กำรแพร่ระบำดของยำเสพติดลดลงเลย กลับมีแนวโน้มของสถำนกำรณ์ที่รุนแรงขึ้น และด้วยควำม
เข้มงวดในกำรปรำบรำมของเจ้ำหน้ำที่ ท ำให้ผู้ผลิตได้พัฒนำยำเสพติดให้ออกฤทธิ์ได้แรงขึ้นและกำร
ตรวจพบสำรเสพติดในตัวผู้เสพได้ยำกขึ้น ท ำให้เจ้ำหน้ำที่จับกุมได้ยำกยิ่งขึ้น นอกจำกนี้ ในกำร
ด ำเนินกำรปรำบปรำมยำเสพติดยังตรวจพบว่ำมีเจ้ำหน้ำที่ของรัฐจ ำนวนไม่น้อยเข้ำไปมีผลประโยชน์
และมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรค้ำยำเสพติดเสียเอง ท ำให้กำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดไม่
สัมฤทธิ์ผล  ซึ่งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ได้มีนโยบำยกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดมำทุกยุค
ทุกสมัย โดยมีสำระส ำคัญที่ต้องกำรให้ประเทศไทยปลอดยำเสพติด ไม่มีทั้งผู้ค้ำและผู้เสพหรือผู้มี
อิทธิพลอีกต่อไป ทั้งนี้ขอยกตัวอย่ำงกำรด ำเนินนโยบำยเกี่ยวกับด้ำนยำเสพติดของรัฐบำลภำยใน
ห้วง ๓ ทศวรรษ ที่ผ่ำนมำโดยสรุปดังนี้๑  
  นโยบำยสมัยรัฐบำลพลเอกเปรม ติณสูลำนนท์ แถลงเมื่อวันที่ ๒๘ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๒๓ 
ปัญหำกำรผลิตและกำรค้ำยำเสพติดยังเป็นปัญหำส ำคัญ รัฐบำลจึงมีนโยบำยที่จะด ำเนินกำรป้องกัน
และปรำบปรำมต่อไปอย่ำงจริงจังและเด็ดขำด พร้อมทั้งด ำเนินกำรกวำดล้ำงแหล่งผลิตและจ ำหน่ำย
ยำเสพติด ในขณะเดียวกันในด้ำนกำรบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด รัฐบำลจะร่วมมือกับภำคเอกชน
โดยขยำยบริกำรให้กว้ำงขวำงยิ่งขึ้น เพ่ือให้ผู้เครำะห์ร้ำย เหล่ำนั้นกลับตนเป็นพลเมืองดี และเป็น
ก ำลังของชำติ 
  นโยบำยสมัยรัฐบำลนำยอำนันท์ ปันยำรชุน แถลงเมื่อวันที่ ๔ เมษำยน พ.ศ.๒๕๓๔
ด ำเนินกำรเร่งรัดกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดให้ได้ผลโดยเร็วที่สุด โดยใช้อ ำนำจที่มีอยู่ตำม
กฎหมำยอย่ำงเต็มที่ในกำรปรำบปรำมกำรผลิต กำรค้ำ และกำรบริโภคยำเสพติด ปรับปรุงกฎหมำย
และกำรบังคับใช้กฎหำยให้บังเกิดผลอย่ำงแท้จริง รวมทั้งกำรร่วมมือกับสหประชำชำติและมิตร
ประเทศอย่ำงใกล้ชิด นอกจำกนี้จะด ำเนินกำรกวดขันกำรใช้ยำกระตุ้นประสำทอย่ำงเข้มงวด และ
เร่งปรำบปรำมจับกุมผู้ผลิตและผู้ขำยที่ผิดกฎหมำยอย่ำงเด็ดขำด๒ 
  จำกสภำวะดังกล่ำว รัฐบำลจึงได้มีแนวควำมคิดที่ต้องกำรจะ"เปลี่ยนภำระให้เป็นพลังของ
ชำติ" โดยเห็นว่ำควรจะน ำพ้ืนที่ของทหำรที่มิได้ใช้ประโยชน์ มำด ำเนินกำรควบคุมนักโทษในคดีที่ไม่
ร้ำยแรง แทนกำรสร้ำงเรือนจ ำพร้อมทั้งมอบหมำยให้กองทัพ เป็นผู้รับผิดชอบในกำรควบคุมและ

                                                        
  ๑ อำคม ใจแก้ว, การน านโยบายไปปฏิบัติในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ : ศึกษาปัจจัยที่ส่งผล
กระทบต่อความส าเร็จ, (กรุงเทพมหำนคร: สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์, ๒๕๓๓), หน้ำ ๒๓. 
  ๒ ศูนย์วิชำกำรสำรเสพติดภำคเหนือ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่. “นโยบายและแผนการด าเนินงานของรัฐ, 
[ออนไลน์], แหล่งที่มำ : www.sri.cmu.ac./~nsac/All_Page/Drug/SRI_Policy_of_Government_04-1.htm 
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ด ำเนินกำรฝึกวิชำชีพทำงด้ำนเกษตร หรือวิชำชีพอ่ืนๆ เพ่ือเป็นสวัสดิกำรแก่ตัวนักโทษเอง พร้อมทั้ง
สำมำรถทีน่ ำควำมรู้ในระหว่ำงกำรควบคุมตัวไปประกอบอำชีพได้ภำยหลังจำกกำรพ้นโทษแล้ว เพ่ือ
ตอบสนองตำมแนวนโยบำยดังกล่ำว กองทัพบก ร่วมกับ กรมรำชทัณฑ์ ได้มีกำรหำรือและ
ประสำนงำนปฏิบัติ เพ่ือก ำหนดแนวทำงในกำรด ำเนินงำนขึ้น และได้จัดท ำโครงกำร "โรงเรียน
วิวัฒน์พลเมือง ค่ำยฟ้ืนฟูและพัฒนำคุณภำพชีวิต ( โครงกำรเกษตรโยธิน )" ซึ่งต่อมำคือแนวทำงของ 
“โครงกำรโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง สังกัดกองทัพบก” 
  กองทัพบก โดยฝ่ำยกิจกำรพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติกำรกองทัพบก จึงได้ก่อตั้งโครงกำรศูนย์
วิวัฒน์พลเมือง (บังคับบ ำบัด) กองทัพบกขึ้น เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมพระรำชบัญญัติฟ้ืนฟู
สมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด พ.ศ.๒๕๔๕ โดยได้ปรับปรุงค่ำยทหำรบก ในพ้ืนที่ภำคต่ำงๆ ให้เป็น
สถำนที่เพ่ือกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติดในระบบกำรคุมตัวแบบไม่เข้มงวด ทั้งนี้กองทัพภำคที่ 
๑ โดยกองพลทหำรรำบที่ ๙ จึงได้จัดตั้งศูนย์วิวัฒน์พลเมือง (บังคับบ ำบัด) กองพลทหำรรำบที่ ๙ 
ข้ึน เพ่ือใช้เป็นสถำนที่เพ่ือกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด ในระบบควบคุมตัวแบบไม่เข้มงวด
และด ำเนินงำนตำมพระรำชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด พ.ศ.๒๕๔๕ ทั้งนี้เป็นไปตำม
ค ำสั่งกองพลทหำรรำบที่ ๙ (เฉพำะ) ที่ ๑๑๕๔/๔๖ ลงวันที่ ๕ มีนำคม ๒๕๔๖ โดยมีที่ตั้งอยู่ ณ 
ค่ำยฟ้ืนฟูและพัฒนำคุณภำพชีวิตกองพลทหำรรำบที่ ๙ บ้ำนทุ่งก้ำงย่ำง ต ำบลไทรโยค อ ำเภอ 
ไทรโยค จังหวัดกำญจนบุรี๓ 
  ส ำหรับข้อเท็จจริงจำกนโยบำยตำมแนวทำง “กำรป้องกันน ำหน้ำกำรปรำบปรำม” ท ำให้
กำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด ของศูนย์วิวัฒน์พลเมือง (บังคับบ ำบัด) กองพลทหำรรำบที่ ๙ 
ต้องใช้บุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำกำร จิตวิทยำและมีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำน
ด้ำนกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด ซึ่งในห้วงเวลำ ๑๕ ปีที่ผ่ำนมำจนถึงปัจจุบัน หน่วยงำน
ภำครัฐมีรูปแบบกำรฟ้ืนฟูที่หลำกหลำย เช่น กำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพเข้มข้นทำงสำยใหม่ (FAST 
MODEL) , รูปแบบโรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ (PMK Model) และกำรอบรมหลักสูตรแกนกลำง
ของหน่วยงำนภำคี พรบ.ฟ้ืนฟูฯ  ทั้งนี้ เ พ่ือพัฒนำและเพ่ิมศักยภำพให้บุคลำกรมีทักษะและ
ประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรฟ้ืนฟสูมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด เหตุเพรำะเป็นงำนมิติใหม่ซึ่ง
บุคลำกรทำงทหำรไม่มีควำมช ำนำญโดยตรง ต้องใช้ทักษะพิเศษในกำรปฏิบัติงำนเพ่ือปรับเปลี่ยน
ควำมคิดและพฤติกรรม ให้ผู้เข้ำรับกำรฟ้ืนฟูฯ ไม่หวนกลับไปเสพซ้ ำ บุคลำกรผู้ปฏิบัติหน้ำที่ด้ำน
กำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด จึงเป็นปัจจัยส ำคัญส่วนหนึ่งที่ชี้วัดควำมส ำเร็จเกี่ยวกับกำรน ำ
นโยบำยไปปฏิบัติด้ำนกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพผู้ติด 
  ดังนั้นผู้วิจัยกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติด้ำนกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติดในระบบ
ควบคุมตัวแบบไม่เข้มงวด ของศูนย์วิวัฒน์พลเมือง (บังคับบ ำบัด) กองพลทหำรรำบที่  ๙  จีงมี
ควำมส ำคัญเป็นอย่ำงยิ่ง เนื่องเพรำะจะต้องพิจำรณำถึงปัจจัยต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรน ำนโยบำยไป

                                                        
  ๓ พิสิฐ ปั้นทอง, ความพร้อมของบุคลากรในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด : ศึกษากรณีศูนย์
วิวัฒน์พลเมือง (บังคับบ าบัด) กองพลทหารราบที่ ๙, (ชลบุรี: มหำวิทยำลัยบูรพำ), หน้ำ ๑๓. 
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ปฏิบัติ ซึ่งส่งผลต่อควำมส ำเร็จของนโยบำยด้ำนกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด ทั้งนี้ เพ่ือเป็น
ข้อมูลที่ส ำคัญส ำหรับบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด โดยสำมำรถน ำ
งำนวิจัยไปศึกษำ วำงแผน และเตรียมปฏิบัติภำรกิจด้ำนกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติดใน
อนำคตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพตำมพระรำชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด พ.ศ.๒๕๔๕  เพ่ือ 
“คืนคนดีสู่สังคม”ต่อไป 
 
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  ๑.  เพ่ือศึกษำกำรปฏิบัติงำนตำมโครงกำรโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง ของกองทัพบก 
 ๒.  เพ่ือศึกษำปัญหำและอุปสรรคของโครงกำร วิเครำะห์ข้อมูลและจัดท ำข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด 
 ๓.  เพ่ือศึกษำถึงประสิทธิผลในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของกองทัพบกในโครงกำรโรงเรียนวิวัฒน์
พลเมือง 
 
๓. ขอบเขตของการวิจัย 
  ๓.๑ ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ ได้แก่  กำรศึกษำปัจจัยในกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ ที่ส่งผลต่อ
ควำมส ำเร็จของนโยบำยฟ้ืนฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด ภำยในศูนย์วิวัฒน์พลเมือง (บังคับบ ำบัด) 
กองพลทหำรรำบที่ ๙ จะด ำเนินกำรศึกษำเกี่ยวกับแนวคิดกำรก ำหนดนโยบำยสำธำรณะ (Public 
Policy Decision-Making) แนวคิดกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ  (Policy Implementations)  กำร
ประเมินผลนโยบำย (Policy Evaluation) แนวคิดด้ำนประสิทธิผลขององค์กร กำรจัดกำรภำครัฐ
แนวใหม่ ( New Public Management ) ตลอดจนกำรบริหำรกระบวนกำรยุติธรรมเกี่ยวกับยำเสพ
ติด และนโยบำยกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด เพ่ือน ำมำวิเครำะห์และเสนอแนะเกี่ยวกับกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติดที่ดียิ่งข้ึนต่อไป 
  ๓.๒ ขอบเขตด้ำนผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ ได้แก่ บุคลำกรผู้ท ำหน้ำที่ด้ำนกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพผู้ติด
ยำเสพติด จ ำนวน ๒๐ คน และผู้เข้ำรับกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด ประกอบด้วย ผู้เข้ำรับ
กำรฟ้ืนฟูฯ ครั้งแรก จ ำนวน ๑๕ คน และผู้เข้ำรับกำรฟ้ืนฟูฯ มำกกว่ำ ๑ คร้ัง จ ำนวน ๑๕ คน รวม
ทั้งหมด ๕๐ คน 
 
๔. วิธีด าเนินการวิจัย 
   กำรวิจัยครั้งนี้ ใช้กำรวิจัยเชิงคุณภำพ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ ได้แก่ ผู้ท ำหน้ำที่ฟ้ืนฟู
สมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด และผู้เข้ำรับกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด  จ ำนวน ๕๐ คน 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภำษณ์เชิงลึก กำรวิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีกำร
วิเครำะห์เน้ือหำ ท ำกำรพิจำรณำประเด็นหลัก (Major Themes) หรือแบบแผนหลัก (Major 
Pattern) ที่พบในข้อมูลที่ไดรับจำกกำรสัมภำษณ์ทั้งหมดจำกนั้นจึงน ำประเด็นหลัก (Major 
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Themes) มำพิจำรณำแบ่งแยกออกเป็นประเด็นย่อย (Sub-Themes) และหัวข้อย่อย 
(Categories) เพ่ือให้ไดมำซึ่งข้อค้นพบที่สำมำรถน ำไปสูกำรจัดท ำข้อเสนอแนะในกำรน ำนโยบำยใน
กำรฟ้ืนฟูสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป 
 
๕. ผลการวิจัย 
  ๕.๑ ปัจจัยในการน านโยบายไปปฏิบัติ ที่ส่งผลต่อความส าเร็จของนโยบายฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ภายในศูนย์วิวัฒน์พลเมือง (บังคับบ าบัด) กองพลทหารราบท่ี ๙ 
 กำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติด้ำนกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติดในระบบควบคุมตัวแบบไม่
เข้มงวด ของศูนย์วิวัฒน์พลเมือง (บังคับบ ำบัด) กองพลทหำรรำบที่ ๙ นั้น ขึ้นอยู่กับรูปแบบ
พฤติกรรมของมนุษย์ที่มีต่อกำรเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นสิ่งส ำคัญ จำกกำรศึกษำของ ดร.แคร็ว โอคอน
เนอร์ พบว่ำ ประสิทธิภำพของผลงำนมีควำมสัมพันธ์กับรูปแบบพฤติกรรม โดยเฉพำะแรกเริ่มต้องมี
ควำมเข้ำใจและมีกำรเปิดรับสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงเสียก่อน เพรำะหำกปฏิเสธกำรเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้นแล้ว ย่อมไม่สำมำรถท ำให้กำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงส ำเร็จได้ ทั้งนี้ผู้น ำหรือผู้บริหำรของ
องค์กรที่รับผิดชอบกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัตินั้น จะต้องปรำศจำกทัศนคติเชิงลบต่ำง ๆ อำทิเช่น 
แสดงออกในทำงลบอย่ำง อำกำรโกรธหรือโมโห พร้อมต่อรองเงื่อนไขกำรเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ เพ่ือให้
เกิดกำรเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด และอำจถึงขั้นไม่ค ำนึงถึงประสิทธิผลโดยรวมขององค์กรและกระทบ
ท ำให้ผลงำนขององค์กรตกต่ ำลง  
  ดังนั้น อำจกล่ำวได้ว่ำ ผู้น ำหรือผู้บริหำรนั้นจะต้องมีใจเปิดกว้ำงเพ่ือยอมรับกำร
เปลี่ยนแปลงเสียก่อน หลังจำกนั้นจึงจะสำมำรถเริ่มปฏิบัติและทดลองตำมเพรำะเชื่อมีกำรบริหำร
กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวว่ำจะส่งผลให้เกิดกำรพัฒนำขึ้นไปอย่ำงต่อเนื่อง โดยอำศัยหลักกำรของ
กำรเปลี่ยนแปลงนี้ มีผู้สนใจศึกษำแล้วจ ำนวนมำก อีกทั้งยังได้รับกำรพัฒนำออกมำเป็นรูปแบบของ
หลักกำรและหลักปฏิบัติต่ำง ๆ อย่ำงหลำกหลำยตำมแนวคิดต่ำง ๆ อำทิเช่น Kramer, J., & 
Magee, J., Aladwani, A. M.. Doppler, K., Lauterburg, C., & Egert, A. C., Mabey, C., 
Salaman, G., & Storey, J., Innes, J., & Mitchell, F., Paton, R. A., & McCalman, J., Gill, R. 
และ Hayes, J..  
 ทั้งนี ้ปัจจัยในกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ ที่ส่งผลต่อควำมส ำเร็จของนโยบำยฟื้นฟูสมรรถภำพ
ผู้ติดยำเสพติด ภำยในศูนย์วิวัฒน์พลเมือง (บังคับบ ำบัด) กองพลทหำรรำบที่ ๙ สำมำรถสรุปได้ ดังนี้ 
  ๑. มีวัตถุประสงค์ชัดเจนและแน่นอน และจัดล ำดับควำมส ำคัญของวัตถุประสงค์ 
โดยเฉพำะกำรที่องค์กรมีนโยบำยที่ก ำหนดไว้ชัดเจน จะต้องด ำเนินกำรปฏิบัติตำมนโยบำยดังกล่ำว
อย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตำมนโยบำย 
  ๒. ควำมถูกต้อง และเหมำะสมของทฤษฏีที่เป็นพ้ืนฐำนของนโยบำย โดยจะต้องพิจำรณำ
ถึงแนวคิดและหลักกำรที่สอดคล้อง เพื่อส่งเสริมและสร้ำงประสิทธิภำพของกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ
ให้เกิดเป็นรูปธรรมและเน้นควำมถูกต้องและเหมำะสมตำมสภำวกำรณ์ท่ีต้องน ำนโยบำยไปปฏิบัติ 
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  ๓. กำรจัดสรรเงินอย่ำงเพียงพอ ส ำหรับหน่วยงำนที่จะรับไปปฏิบัติ งบประมำณเป็นสิ่งที่
ส ำคัญ เนื่องเพรำะปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมส ำเร็จอย่ำงยิ่งของกำรนน ำนโยบำยไปปฏิบัติ นอกจำกจะมี
ทรัพยำกรบุคคลที่มีสมรรถนะและศักยภำพเพียงพอแล้ว จะต้องกำรส่งเสริมและสนับสนุนด้ำน
งบประมำณอย่ำงเพียงพอ เพ่ือส่งเสริมให้หน่วยงำนที่น ำนโยบำยไปปฏิบัตินั้น มีงบประมำณด้ำน  
ต่ำง ๆ อย่ำงเพียงพอและเหมำะสม 
  ๔. กำรจัดสำยกำรบังคับบัญชำ และประสำนงำนภำยใน และระหว่ำงหน่วยงำนที่ปฏิบัติ 
จะต้องเน้นถึงทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ สมรรถนะ และศักยภำพของบุคคล ซึ่งผู้บังคับบัญชำ
หรือผู้น ำขององค์กร จะต้องบริหำรจัดกำรเพ่ือบรรลุจุดมุ่งหมำยของนโยบำยตำมที่ก ำหนดไว้ 
  ๕. กำรก ำหนดระเบียบปฏิบัติของหน่วยงำน จะต้องมีควำมยืดหยุ่น และสำมำรถก ำหนด
เป็นแนวทำงปฏิบัติที่เป็นมำตรฐำนได้อย่ำงถูกต้อง ชัดเจน กระชับ ได้ใจควำมส ำหรับกำรท ำควำม
เข้ำใจจำกบุคลำกรทุกคน ทุกฝ่ำยที่เก่ียวข้อง เพ่ือก ำหนดควำมเข้ำใจร่วมกัน 
  ๖. ควำมซับซ้อนและควำมหลำกหลำยขององค์กร  ท ำให้องค์กรหลำยแห่งต้องปรับตัว จน
มีโครงสร้ำงที่ซับซ้อน และมีรูปแบบที่หลำกหลำยขึ้น ซึ่งเรำจะเห็นรูปแบบกำรปรับตัวในระดับ  
ต่ำง ๆ เช่น กำรรื้อปรับระบบ กำรแตกออกเป็นหน่วยงำนย่อย กำรลดระบบดับกำรบังคับบัญชำ 
หรือกำรลดขนำดองค์กรลง เป็นต้น 
  ๗. สภำพแวดล้อมเปลี่ยน เกิดจำกกำรขยำยตัวและเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อม
ภำยนอก เช่น เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม กำรเมือง เทคโนโลยี และโลกำภิวัตน์ ตลอดจน
สภำพแวดล้อมในกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ เช่น ลูกค้ำ คู่แข่งขัน ต่ำงก็มีอิทธิพลต่อกำรด ำรงอยู่ของทั้ง
องค์กรและบุคลำกร 
  ๘. ควำมยืดหยุ่นและกำรตอบสนองต่อปัญหำ ทั้งนี้ องค์กรต้องมีควำมยืดหยุ่นต่อแรงกดดัน
และสำมำรถตอบสนองต่อปัญหำที่เกิดขึ้นได้อย่ำงรวดเร็ว ถูกต้อง และเหมำะสม เนื่องจำกกำร
เปลี่ยนแปลงและควำมผันผวนของสภำพแวดล้อม อำจสร้ำงโอกำสหรืออุปสรรคให้แก่องค์กรได้ 
  ๙. แรงผลักดันของเทคโนโลยี  ปัจจุบันเทคโนโลยี เป็นปัจจัยส ำคัญที่มี อิทธิพลต่อ
ประสิทธิภำพ และประสิทธิผลในกำรท ำงำนของทุกองค์กร แรงผลักดันด้ำนเทคโนโลยีที่มีกำร
เปลี่ยนแปลง อำทิเช่น เทคโนโลยีสำรสนเทศ เทคโนโลยีกำรผลิตและกำรปฏิบัติงำน และเทคโนโลยี
กำรบริหำรงำน 
  ๑๐. กำรตื่นตัวด้ำนจริยธรรมและควำมรับผิดชอบต่อสังคม ถือว่ำเป็นปัจจัยแวดล้อม
ภำยนอก ผู้น ำหรือผู้บริหำรในองค์กรต่ำง ๆ ยังจะต้องตื่นตัวและให้ควำมส ำคัญกับกำรด ำเนินงำน
อย่ำงมีจริยธรรม ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ลูกค้ำ และพนักงำน 
  นอกจำกนี้บุคคลที่มีบทบำทส ำคัญต่อกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติด้ำนกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพผู้
ติดยำเสพติดในระบบควบคุมตัวแบบไม่เข้มงวด ของศูนย์วิวัฒน์พลเมือง (บังคับบ ำบัด) กองพล
ทหำรรำบที่ ๙ สำมำรถสรุปบทบำทที่ส่งผลต่อกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติได้ ดังนี้ 
  ๑) ผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง (Change Agent) เป็นผู้ที่มีบทบำทกระตุ้นควำมรู้สึกของบุคลำกร
ในกำรตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเชิงบวก ควรเป็นบุคคลที่มีควำมคิดและอยู่บนพ้ืนฐำน
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ควำมเป็นจริง มีประสิทธิภำพในกำรสื่อสำร มีควำมกระตือรือร้นในกำรพัฒนำตนเอง รวมทั้งวำงตัว
เป็นกันเอง และเป็นผู้ร่วมงำนที่ดี 
  ๒) ที่ปรึกษำกำรเปลี่ยนแปลง (Change Counselors) จะเป็นผู้ที่ให้ค ำแนะน ำแก่บุคลำกร 
ถึงวิธีกำรปฏิบัติตนต่อกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ที่ปรึกษำจะต้องวำงตัวเป็นกลำง และไม่รุกเร้ำให้
ยอมรับหรือต่อต้ำนกำรเปลี่ยนแปลงเร็วเกินไป 
  ๓) ผู้สนับสนุนกำรเปลี่ยนแปลง (Change Facilitators) ได้แก่ ที่ปรึกษำกำรบริหำรกำร
เปลี่ยนแปลง ซึ่งจะมีส่วนร่วมในกระบวนกำรเปลี่ยนแปลงทั้งกำรวำงแผนหรือกำรด ำเนินกำรตำม
แผนกำรเปลี่ยนแปลง 
  ๔) ผู้ปฏิบัติตำมแผนกำรเปลี่ยนแปลง (Change Implementation) คือ บุคลำกรทุก
ระดับชั้น ที่มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง โดยหน่วยงำนจะท ำกำรย่อย
แผนกำรเปลี่ยนแปลง และเลือกบุคคลที่เหมำะสม รับผิดชอบในแต่ละงำน ซึ่งหน่วยงำนต้องชี้แจงให้
บุคคลได้รับทรำบ ถึงควำมคำดหมำยที่มีผลต่อกำรปฏิบัติงำน เพ่ือให้บุคลำกรได้ปฏิบัติงำนใน
แนวทำงท่ีต้องกำร 
  ๒.๒ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
  ส ำหรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติดนั้น มี
ขั้นตอนกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง ๗ ขั้นตอนต่อกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติขององค์กรให้ประสบ
ผลส ำเร็จนั้น สำมำรถน ำหลักกำรคิดของกระบวนกำรคิดเชิงระบบ เข้ำมำประยุกต์ใช้ได้ โดยมี
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ๗ ขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นที่ ๑ ต้องเข้ำใจถึงสำเหตุที่ต้องเปลี่ยนแปลง สำเหตุของกำรเปลี่ยนแปลง สำมำรถแบ่ง
ออกได้เป็น ๒ ประเภท กล่ำวคือ เนื่องจำกควำมจ ำเป็น และเนื่องจำกควำมต้องกำร 
  ขั้นที่ ๒ ต้องก ำหนดเป้ำหมำยของนโยบำยอย่ำงชัดเจน โดยเป้ำหมำยหรือนโยบำยที่ดีจะ
ช่วยบอกทิศทำงกำรเปลี่ยนแปลง กระตุ้นบุคลำกรให้ด ำเนินกำรไปในทิศทำงที่ถูกต้อง และเกิดกำร
ประสำนงำนกันเป็นอย่ำงดี ควรมีลักษณะเป็นรูปธรรม เป็นที่ต้องกำรของคนที่มีส่วนเกี่ยวข้ อง 
เป็นไปได้ มีควำมสมบูรณ์และเจำะจงชัดเจน และง่ำยต่อกำรสื่อสำร 
  ขั้นที่ ๓ ต้องสร้ำงและก ำหนดทำงเลือก สร้ำงทำงเลือก ด้วยวิธีกำรระดมสมอง เทคนิคกำร
ประยุกต์ใช้หรือเปรียบเทียบ กำรก ำหนดทำงเลือกด้วยวิธีกำรวิเครำะห์ต้นทุนกับผลตอบแทน หรือ
วิธีให้คะแนนตำมเกณฑ์ 
  ขัน้ที่ ๔ ต้องวำงแผน กำรจัดท ำแผน เป็นกำรประมวลข้อมูลต่ำง ๆ รวมเข้ำด้วยกัน โดยท ำ
รำยกำรและตรวจสอบควำมพร้อมของสิ่งที่ต้องกำรก ำหนดรูปแบบของแผนว่ำจะท ำเป็นตำรำง
แผนกำรปฏิบัติ ผังกิจกรรม หรืออ่ืน ๆ ตำมควำมเหมำะสม 
  ขั้นที่ ๕ ต้องปฏิบัติกำรตำมแผน ต้องด ำเนินกำรต่อไปพร้อมกันอย่ำงต่อเนื่อง กล่ำวคือ 
ติดตำมผลอย่ำงสม่ ำเสมอ สื่อสำรควำมคืบหน้ำ ปรับเปลี่ยนเป้ำหมำยและแผน และรำยงำนควำม
คืบหน้ำให้ผู้บริหำรระดับสูงทรำบ 
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  ขั้นที่ ๖ ต้องเสริมแรงให้กับควำมเปลี่ยนแปลง กำรชี้แจงให้รู้ทั่วกันถึงควำมเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึนแล้ว และแสดงกำรขอบคุณพนักงำนที่มีส่วนช่วยเหลือในกำรเปลี่ยนแปลง 
  ขั้นที่ ๗ ต้องมีกำรประเมินผล กำรเอำสิ่งที่เกิดขึ้นจริงมำเปรียบเทียบกับแผนที่วำงไว้ โดยมี
องค์ประกอบที่พิจำรณำ คือ หลักเกณฑ์ในกำรประเมิน เช่น  เป้ำหมำยที่เรำก ำหนดไว้ เงื่อนไข  
ต่ำง ๆ ระดับควำมถูกต้องแม่นย ำของแผน ทั้งนี้ ผู้ให้ข้อมูลในกำรประเมิน กำรก ำหนดผู้ติดตำม
ควำมเปลี่ยนแปลงนี้ต่อไป ควำมผิดพลำดในกำรปฏิบัติงำน และควำมซื่อสัตย์ในกำรประเมิน 
   
๖. ข้อเสนอแนะ 
  กำรสร้ำงควำมเข้ำใจที่ชัดเจนในขั้นตอนกำรปฏิบัตินั้น ส ำหรับผู้น ำองค์กรแล้วมักจะได้รับ
กำรปฏิเสธ ดังนั้นผู้น ำองค์กรจะต้องให้ควำมรู้ กำรอบรม กำรพัฒนำ และเน้นย้ ำประเด็นส ำคัญกับ
ทีมงำนในองค์กร เพรำะในขั้นตอนของกำรต่อต้ำน จะต้องให้สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ส่งเสริม 
สนับสนุน กระตุ้น กำรจูงใจและให้ก ำลังใจในขั้นตอนของกำรทดลอง และสุดท้ำย จะต้องให้กำร
ยอมรับ ยึดม่ัน ยืนยันกำรด ำเนินกำร และให้กำรสนับสนุนในช่วงยึดมั่นยืนยัน และท ำตำมน ำ
นโยบำยขององค์กรให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล เพ่ือให้เกิดผลส ำเร็จต่อไป 
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การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แบบการมีส่วนร่วมโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหาร
จัดการน้้าเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่ชนบท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 The Human resource development and participation by local 
knowledge in the water management by local knowledge 

within the community of Phranakhon Si Ayutthaya. 
 

       แสงจิตต์  ไต่แสง 
 

 

บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยนดังนี้  ๑.เพ่ือให้ทราบระดับของความคิดเห็นด้าน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการมีส่วนร่วมจากการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น   ๒.เพ่ือให้ทราบระดับ
ของความคิดเห็นด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตจากการมีส่วนร่วมด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น   ๓.เพ่ือให้
ทราบระดับของความคิดเห็นด้านความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แบบการมีส่วน
ร่วมจากการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการน้้าในพ้ืนที่ชนบท : กรณีศึกษาองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลในเขตอ้าเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การวิจัยคร้ังนี้ใช้รูปแบบการศึกษาเชิง
ปริมาณ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยเป็นประชาชนที่ ได้รับผลการทบจากน้้าท่วม ในเขตพ้ืนที่
อ้าเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่าง จ้านวน ๓๑๓ ครัวเรือน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
ตามสะดวก เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้คือ ค่าความถี่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน(Pearson's 
Product Moment Correlation) ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการมีส่วนร่วม
ส่งผลต่อการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการน้้าเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตในพ้ืนที่ชนบท : 
กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต้าบลในเขตอ้าเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยด้านการอยู่ร่วมกับแหล่งน้้ามีความคิดเห็นในระดับมาก ด้านการพ่ีงพามีความคิดเห็น
ในระดับมาก ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตในภาพรวมมีความคิดเห็นในระดับมาก โดยมีด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสติปัญญาอยู่ในระดับมาก และจ้าแนกตามเพศ การประกอบอาชีพไม่
แตกต่างกัน แต่แตกต่างกันเมื่อจ้าแนกตามอายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดับการศึกษา ที่พักอาศัย
รวมถึงระยะเวลาในการพักอาศัย และจ้านวนสมาชิกในครัวเรือน ที่ระดับนัยส้าคัญทางสถิติ 0.0๕ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการมีส่วนร่วมส่งผลต่อการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตในพ้ืนที่ชนบท ในภาพรวมมีความสัมพันธ์ในระดับสูง 
ค้าส้าคัญ : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, การมีส่วนร่วม, ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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ABSTRACT 
 This paper aims to research follows. 2. In order to know the opinion of 
the Human Resource Development with the participation of the local knowledge. 2. 
In order to know the opinion of the quality of life by engaging with local 
knowledge. 3. In order to know the opinion of the relationship between human 
resources and the involvement of local wisdom in water management in rural 
areas: A Case Study of the District Uthai. Ayutthaya This research uses a quantitative 
study. The population of the study is that the results have been compounded by 
the floods. In the district, Uthai Ayutthaya A sample of 313 households using a 
convenience sampling. The instrument used for data collection was a 
questionnaire. Statistics on the frequency, percentage, average, standard deviation. 
And the Pearson correlation coefficients (Pearson's Product Moment Correlation) 
 The research found that Human Resource Development with the 
participation of the local impact on water management to improve the quality of 
life in rural areas: Case Study of the District Uthai. Ayutthaya The overall level. In 
the Living with Water opinions on many levels. The Penghu's opinions on many 
levels. In terms of overall quality of life in a comment on a massive scale. The 
quality of life, cognitive development at a high level. And by sex Occupational no 
different. But the difference is when stratified by age. The average income per 
month Education Residence, including a period of residence. And household 
members The level of statistical significance 0.05 Human Resource Development 
with the participation affect the use of local knowledge affects the quality of life in 
rural areas. The overall relationship is high. 
 

Keywords:  Human Resources Development, Participation, Local Knowledge.๑ 
 
 
 
 ๑. บทน้า 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่ งอยู่ภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง ที่มีความสลับซับซ้อน  และส่งผลต่อการพัฒนา
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ทรัพยากรมนุษย์ภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยในภาพรวมส่วนใหญ่ประเทศไทยได้เริ่มการวาง
แผนการพัฒนา ตั้งแต่กระบวนการในการเตรียมการวางแผนพัฒนาปฏิรูปประเทศไทย ให้มีการ
บริหารจัดการในรูปแบบสมัยใหม่ผสมผสานกับแนวคิดแบบสมัยใหม่  ในการเตรียมจัดท้าแผนเพ่ือ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘  ซ่ึงได้มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนจากทุกภาคส่วนใน
สังคมได้เข้ามามบีทบาทมากข้ึน โดยเฉพาะการมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการวางแผนการ
จัดท้าแผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘๒   ซึ่งได้มีการวางแผนปรับรูปแบบการพัฒนา
แนวคิดตามรูปแบบการพัฒนาประเทศในรูปแบบใหม่  โดยไม่ค้านึงถึงการพัฒนาประเทศแบบแยก
ส่วน แต่ในขณะเดียวกันกลับมีการมุ่งเน้นการวางแผนการพัฒนาแบบองค์รวมเป็นส้าคัญ   เพ่ือ
มุ่งเน้นให้ความส้าคัญกับคนเป็นหลัก โดยถือหลักคือ“คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาซึ่งแนวคิด
ดังกล่าว มีการพัฒนาแนวคิดจากแนวคิดที่มีความต่อเนื่องจากแนวคิดของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘–
๑๐ โดยการน้าหลัก“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเพ่ือให้ความส้าคัญและมุ่งเน้นจาก
ศูนย์กลางเพ่ือให้ความส้าคัญเกี่ยวกับคนเป็นหลัก กล่าวคือ “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” 
เพ่ือให้เกิดความสมดุลและมีการส่งเสริมการ “สร้างสมดุลการพัฒนา”อย่างยั่งยืนภายในประเทศ  
เพ่ือเป็นการรองรับการเปล่ียนแปลงจากเทคโนโลยีต่างๆที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่และมีการเติบโต
และขยายการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสิ่งที่ต้องค้านึงถึงอีกประการหนึ่งคือ อัตราความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นในประเทศไทย  ซึ่งควรมีการวางแผนและเร่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นหลากหลายรูปแบบ  ซึ่งในขณะเดียวกันประเทศไทยมีแนวโน้มต่อความ
เสี่ยงในทุกๆด้าน เช่น ทางด้านวัฒนธรรม จารีตประเพณี และค่านิยม ที่มีการน้าค่านิยมของ
ต่างชาติเข้ามาแทนที่วัฒนธรรมไทย ซึ่งสะท้อนถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศเป็นอย่างยิ่ง 
 ความส้าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นถือเป็นหัวใจส้าคัญ ในการบริหารจัดการ
ให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งประชาชนทุกภาคส่วนต้องเร่งพัฒนาอย่างจิงจัง ฉะนั้นจึงต้องมีการบริหาร
จัดการด้วยการน้าหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามาปรับใช้ในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์  โดยเฉพาะในพ้ืนที่ชนบทควรน้าแนวคิดแบบภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาปรับใช้ใน
การพัฒนา ซ่ึงถือว่ามีความส้าคัญเกี่ยวกับการพัฒนาคน โดยเฉพาะพ้ืนที่ในชนบท  ควรมีการบริหาร
พัฒนาทักษะองค์ความรู้แบบดั้งเดิมผสมผสานการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการน้้า
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตในพ้ืนที่ชนบทอย่างยั่งยืน 
 จากสาเหตุดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แบบการมีส่วนร่วม
โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการน้้าเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตในพ้ืนที่ชนบท จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และให้ประชาชนทุกภาคส่วน มี

                                                           
๒ ส้านักงานคณะกรรมการแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติฉบับที่สิบแอด, (กรุงเทพมหานคร : ส้านักงานคณะกรรมการแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 
๒๕๕๕), หน้า ๕๖. 
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ส่วนร่วมในการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการน้้าเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตในพ้ืนที่
ชนบท 
 

๒. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 ๒.๑ เพ่ือให้ทราบระดับของความคิดเห็นด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการมีส่วน
ร่วมจากการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๒.๒ เพ่ือให้ทราบระดับของความคิดเห็นด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตจากการมีส่วนร่วม
ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๒.๓ เพ่ือให้ทราบระดับของความคิดเห็นด้านความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์แบบการมีส่วนร่วมจากการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการน้้าในพ้ืนที่
ชนบท 
 
๓. ขอบเขตการวิจัย 
 ๓.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหาสาระ ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มุ่งศึกษาเฉพาะการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์แบบการมีส่วนร่วมจากการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการน้้าในพ้ืนที่
ชนบท ของประชาชน กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต้าบลในเขตอ้าเภออุทัย  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย 
 ๑.๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการมีส่วนร่วมในด้านต่างๆ ๔  ด้าน ดังนี้ 
  ๑) ด้านการพ่ึงพา 
  ๒) ด้านการมีส่วนร่วม 
  ๓) ด้านการสร้างวินัยในท้องถิ่น 
  ๔) ด้านการอยู่ร่วมกับแหล่งน้้า 
 ๑.๒ การมีส่วนร่วมโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการน้้าเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตใน พ้ืนที่ ชนบท   กรณีศึกษาองค์การบริหารส่ วนต้าบลในเขตอ้าเภออุทัย   จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา ในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 ปัจจัยด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตในพ้ืนที่ชนบทจ้านวน  ๔  ด้าน  ได้แก่  
  ๑) การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสติปัญญา 
  ๒) การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านตนเอง  
  ๓) การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านด้านสังคม  
  ๔) การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านร่างกาย 
 ๓.๒) ขอบเขตด้านพ้ืนที่  จะศึกษาเฉพาะในเขตอ้าเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จ้านวน  ๓๑๓ ครัวเรือน 
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๔. วิธีการด้าเนินการวิจัย 
 งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แบบการมีส่วนร่วมโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการบริหารจัดการน้้าเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตในพ้ืนที่ชนบท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผู้วิจัยได้
ศึกษาการวิจัยเป็นเชิงปริมาณโดยใช้วิธีการแจกแบบสอบถาม (Survey Research) โดยใช้วิธีการ
ศึกษาวิจัยเอกสาร (Documentary research ) โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตามสะดวก 
(Convenience  Sampling) 
 
 

๕. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์แบบการมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการน้้าเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตในพ้ืนที่ชนบท : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต้าบลในเขตอ้าเภออุทัย  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 แบบสอบถามมีส่วนประกอบท่ีสามารถแบ่งได้ ๔ ส่วนดังนี้ 
 ส่วนที่ ๑ เป็นค้าถามเกี่ยวกับปัจจัยพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา  อาชีพ รายได้  ที่พักอาศัย ระยะเวลาในการพักอาศัย จ้านวนสมาชิกในครัวเรือน  
ส่วนที่ ๒ เป็นค้าถามเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แบบการมีส่วนร่วมในด้านต่างๆ จ้านวน ๔  
ด้าน ได้แก่  ๑) ด้านการพ่ึงพา ๒) ด้านการมีส่วนร่วม ๓) ด้านการสร้างวินัยในท้องถิ่น ๔) ด้านการ
อยู่ร่วมกับแหล่งน้้า ส่วนที่ ๓ เป็นค้าถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
บริหารจัดการน้้าเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในพ้ืนที่ชนบท  กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต้าบลในเขต
อ้าเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในด้านต่างๆ ดังนี้ ปัจจัยด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตใน
พื้นที่ชนบทจ้านวน  ๔  ด้าน  ได้แก่ ๑) การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสติปัญญา ๒) การพัฒนา
คุณภาพชีวิตด้านตนเอง  ๓) การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านด้านสังคม ๔) การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้าน
ร่างกาย ส่วนที่ ๔ เป็นค้าถามปลายเปิดเป็นการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ ให้ตอบได้อย่างอิสระหรือแสดงความคิดเห็น โดยแบบสอบถามส่วนที่ ๒ และ ๓ ได้น้า
มาตรวัดของ Linkert Scale มาใช้เป็นเกณฑ์ในการก้าหนดค่าน้้าหนักของการวัดระดับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์แบบการมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการน้้าเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตในพ้ืนที่ชนบท : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต้าบลในเขตอ้าเภออุทัย  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ตามความเป็นจริง ๔ ระดับ 
 

๖. ผลการวิจัย 
 ๑.  จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อระดับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์แบบการมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการน้้าเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตในพ้ืนที่ชนบท : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต้าบลในเขตอ้าเภออุทัย  จังหวัด
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พระนครศรีอยุธยา  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  ̅= ๓.๙๙ , S.D. = 0.๙๔) โดยด้านการอยู่
ร่วมกับแหล่งน้้ามีความคิดเห็นในระดับมาก (  ̅= ๓.๗๗  S.D. = ๐.๗๒) เป็นล้าดับแรก รองลงมา
เป็นการด้านการพ่ีงพามีความคิดเห็นในระดับมาก (  ̅= ๓.๕๐ , S.D. = ๐.๘๒) ล้าดับสุดท้าย 
(ล้าดับ ๓ ) ด้านการสร้างวินัยในท้องถิ่นมีความคิดเห็นในระดับมาก (  ̅= ๓.๖๕ , S.D. = ๐.๗๑) 
เป็นไปตามที่ Elinor Ostrom เสนอหลักการออกแบบกติกา (design principles) จากการจัดการ
ทรัพยากรร่วมของชุมชน ได้แก่ 
 ๑. ความชัดเจนของขอบเขต (Boundaries)  ซึ่งได้แก่  การก้าหนดให้ชุมชนมีการ
แยกแยะว่าใครมีสิทธิ์ใช้ทรัพยากร ใครไม่มีสิทธิ์ และสามารถระบุขอบเขตของทรัพยากรร่วมที่อยู่
ภายใต้การจัดการตามขอบเขตที่ก้าหนด 
 ๒. ความสอดคล้อง (Congruence)  ได้แก่  ความสอดคล้องระหว่างกฎกติกาของชุมชน
กับเงื่อนไขทางสังคมและสิ่งแวดล้อม และความสอดคล้องระหว่างประโยชน์ที่สมาชิกได้รับกับต้นทุน
ที่เสียไป 
 ๓.ระบบที่เปิดให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและปรับปรุงกฎกติกา (collective-choice 
arrangements) ได้แก่ การมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ส้าคัญในการ
แรงจูงใจในการอยู่ร่วมและช่วยเหลือกันในการดูแลรักษาให้เกิดความสามัคคีในชุมชน 
 ๔. การสอดส่องดูแลที่มีประสิทธิผล (Effective monitoring) เป็นกลไกการดูแลว่า
สมาชิกเก่ียวกับการใช้ทรัพยากร ตามกติกาที่ตกลงร่วมกัน  และดูแลทรัพยากรอย่างสม่้าเสมอ โดย
สามารถปรับเปลี่ยนกฎกติกาได้อย่างทันท่วงที 
 ๕. มีบทลงโทษอย่างค่อยเป็นค่อยไป (Graduated sanctions)  ได้แก่ หากมีการละเมิด
กฎกติกาครั้งแรกๆ จะถูกลงโทษค่อนข้างเบา ถ้าท้าผิดบ่อยๆจะถูกลงโทษรุนแรงขึ้น จึงมีการให้
ความส้าคัญด้านการเปิดให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
 ๖. มีกลไกจัดการความขัดแย้ง (Conflict resolution mechanisms) ได้แก่ การหา
ตัวแทนในการเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งระหว่างกติกาของชุมชนกับกฎหมาย ซึ่งการไกล่เกลี่ย  คือ ผู้
มีอ้านวจหรือผู้อาวุโส 
 ๗. รัฐให้การยอมรับในสิทธิของชุมชน (Recognition of Rights) ได้แก่  ชุมชนที่จะ
ประสบความส้าเร็จและได้รับการยอมรับจากรัฐว่ามีสิทธิในการวางกติกา และจัดการทรัพยากรร่วม  
 ๘. การมีทรัพยากรร่วมที่มีขนาดใหญ่ ได้แก่ กติกาและกระบวนการจัดการทรัพยากร 
จะต้องเชื่อมโยงสอดรับกับระบบที่ใหญ่กว่า อาทิ กฎหมาย (Nested Enterprises) โดยมีระบบการ
จัดการของชุมชนเป็นฐานรากที่ม่ันคง 
 ดังนั้น การที่ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ด้วยการมีส่วนร่วมจากการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการน้้าในพ้ืนที่
ชนบท  กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต้าบลในเขตอ้าเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านการอยู่ร่วมกับแหล่งน้้ามีความคิดเห็นในระดับมาก เป็นล้าดับแรก  
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รองลงมาเป็นด้านการพ่ีงพามีความคิดเห็นในระดับมาก ล้าดับสุดท้าย (ล้าดับ ๓ )  ด้านการสร้าง
วินัยในท้องถิ่นมีความคิดเห็นในระดับมาก ย่อมสอดคล้องกับหลักการออกแบบกติกาในพ้ืนที่ชนบท 
ด้านการมีส่วนร่วมกับแหล่งน้้าและการพ่ึงพา  และพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการ
ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการน้้าเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตในพ้ืนที่ชนบท : กรณีศึกษา
องค์การบริหารส่วนต้าบลในเขตอ้าเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
 ปัจจัยด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตในพ้ืนที่ชนบทในภาพรวมมีความคิดเห็นในระดับมาก 
โดยด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสติปัญญาอยู่ในระดับมาก เป็นล้าดับแรก รองลงมาเป็นด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสังคมและด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านร่างกาย ล้าดับสุดท้าย (ล้าดับ ๒) 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านตนเองมีความคิดเห็นในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย ๓.๘๘) สอดคล้องกับ
งานวิจัยของสมชาย ศรีเอียด ศึกษา เรื่อง การพัฒนาชุมชนแบบพ่ึงตนเอง: ศึกษากรณี แหล่งเรียนรู้
การเกษตรเพ่ือการพ่ึงตนเองและส่ิงแวดล้อมท้องถิ่น บ้านคลองทุเรียน อ้าเภอวังน้้าเขียว จังหวัด
นครราชสีมา ประกอบด้วยการพ่ึงตนเอง ๕ ด้าน คือ ๑) ด้านเทคโนโลยี ๒) ด้านเศรษฐกิจ การ
พ่ึงตนเองด้านเศรษฐกิจ ๓) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยหลักการการที่จะพ่ึงตนเอง
ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติได้นั้น จะต้องมีฐานองค์ประกอบที่ส้าคัญ ๓ ประการ คือประการที่ ๑ 
มนุษย ์ประการที่ ๒ องค์ความรู้และภูมิปัญญาและประการที่ ๓ ทรัพยากรธรรมชาติ ๔) ด้านสังคม 
การเสริมสร้างให้ชุมชนร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่สามารถพ่ึงตนเอง แต่ต้องมี
การพัฒนาการพ่ึงตนเองอย่างเป็นระบบแบบมีส่วนร่วมเป็นกุญแจส้าคัญที่จะก้าหนดทิศทางการ
พัฒนา และ ๕) ด้านจิตใจสุขภาพวิถีไท เป็นภูมิปัญญาเพ่ือการอยู่ร่วมกันและพ่ึงพากัน เรียนรู้จาก
การเสริมสร้างภูมิปัญญาอย่างอิสระ เพ่ือสุขภาพที่พ้นจากพันธนาการ อิสระจากความเจ็บป่วย 
ความทุกข ์และความบีบคั้นทั้งปวง เพื่อก้าวไปสู่ประโยชน์สุขอย่างแท้จริง จาการฝึกบริหารร่างกาย-
ใจ ซึ่งเป็นการบริหารร่างกายของไทย ที่มีมาแต่โบราณ ซึ่งเน้นการฝึกลมหายใจและใช้สมาธิร่วมด้วย 
เป็นการบริหารกาย บริหารจิต รวมทั้งช่วยในการบ้าบัดอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น สร้างระบบการดูแล
สุขภาพที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพในอนาคต.   
 ๒. พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการ
มีส่วนร่วมส่งผลต่อการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการน้้าเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตในพ้ืนที่
ชนบท : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต้าบลในเขตอ้าเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ้าแนก
ตามเพศและการประกอบอาชีพไม่แตกต่างกันแต่แตกต่างกัน เมื่อจ้าแนกตามอายุ รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ระดับการศึกษา ที่พักอาศัยรวมถึงระยะเวลาในการพักอาศัย และจ้านวนสมาชิกในครัวเรือน 
ที่ระดับนัยส้าคัญทางสถิติ 0.0๕ เปรียบเทียบกับงานวิจัยของ กมลวรรณ วรรณธนัง “ทุนทางสังคม
กับการจัดการความรู้สู่ชุมชนพ่ึงตนเอง” พบว่า การจัดการความรู้ของชุมชนพ่ึงตนเองมีขั้นตอนที่
ส้าคัญ ๔ ขั้น ตอน ได้แก่ ๑) การสร้างความรู้ของชุมชนพ่ึงตนเอง พบว่ามี ๒ ลักษณะ คือ การสร้าง
ความรู้ที่ได้มากจาการพัฒนาภายในกลุ่ม และการสร้างความรู้ที่ได้รับมาจากภายนอกกลุ่ม  ๒) การ
จัดเก็บความรู้ของชุมชนพ่ึงตนเอง พบว่ามีการจัดเก็บความรู้ ๒ ระบบที่ปรากฏ ได้แก่ ระบบที่
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จัดเก็บไว้ในตัวคน และระบบที่จัดเก็บไว้นอกตัวคน ๓) การแบ่งปันความรู้ของชุมชนพ่ึงตนเอง แบ่ง
ออกเป็น ๓ ลักษณะ ได้แก่ การแบ่งปันความรู้ของกลุ่มให้แก่สมาชิก การแบ่งปันความรู้จาก
ภายนอกกลุ่มสู่สมาชิกและการแบ่งปันความรู้ของกลุ่มสู่ภายนอกกลุ่ม และ ๔) การประยุกต์ใช้
ความรู้ของชุมชนพ่ึงตนเอง พบว่ามีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อการใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการบริหารจัดการน้้าเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในพ้ืนที่ชนบท๓ 
 ๑. จากผลวิจัยที่พบว่า ปัจจัยด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ส่งผลต่อการใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการบริหารจัดการน้้าเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตในพ้ืนที่ชนบท โดยรวมมีความสัมพันธ์ใน
ระดับสูงและปัจจัยด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสติปัญญา  การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสังคม  
การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านร่างกาย และการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านตนเอง ส่งผลต่อการใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการน้้าเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตในพ้ืนที่ชนบทมีความสัมพันธ์ใน
ระดับสูง ณ ระดับนัยส้าคัญทางสถิติ 0.0๕ และมีทิศทางเดียวกันนั่นคือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ด้วยการมีส่วนร่วมในด้านดังกล่าวเพ่ิมขึ้น ด้านการมีส่วนร่วมจากการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
บริหารจัดการน้้าส่งผลต่อการอยู่ร่วมกับแหล่งน้้าจะเพ่ิมสูงตามกันในระดับสูง   ส่วนด้านการพ่ึงพา
กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ส่งผลต่อการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการน้้าในพ้ืนที่ชนบท
มีความสัมพันธ์ในระดับมาก    ณ ระดับนัยส้าคัญทางสถิติ 0.0๕ และมีทิศทางเดียวกัน นั่นคือ ด้าน
การสร้างวินัยในท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ส่งผลต่อการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
บริหารจัดการน้้าเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในพ้ืนที่ชนบทจะเพ่ิมสูงขึ้นในระดับสูง 
 ๒. จากผลวิจัยที่พบว่า ปัจจัยด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตในพ้ืนที่ชนบทที่ส่งผลต่อการ
ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการน้้าในภาพรวมมีความสัมพันธ์ในระดับมาก โดยด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสติปัญญา  การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสังคม  การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้าน
ร่างกาย และการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านตนเองกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการมีส่วนร่วม
ส่งผลต่อการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการน้้าในพ้ืนที่ชนบท มีความสัมพันธ์ในระดับสูง 
และมีทิศทางเดียวกัน   ณ ระดับนัยส้าคัญทางสถิติ 0.0๕ นั่นคือ ปัจจัยด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้านดังกล่าวข้างต้นเพ่ิมขึ้น และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อการใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการน้้าจะเพ่ิมสูงตามกันในระดับสูง 
 
 

๗. ข้อเสนอแนะ 
 ๑. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แบบการมีส่วนร่วมโดยเน้นให้ประชาชนในพ้ืนที่ชนบทน้า
ความรู้ที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบยั่งยืน 
 ๒. การส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการน้้าในพ้ืนที่ชนบท 

                                                           
๔ กมลวรรณ  วรรณธนัง, “ทุนทางสังคมกับการจัดการความรู้สู่ชุมชนพึ่งตนเอง”, วิทยานิพนธ์ปริญญา

ดุษฎีบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสาตร์. ๒๔๔๓. 
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 ๓. การพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบพ่ึงพาในการบริหารจัดการในพ้ืนที่ชนบทยั่งยืนด้วยภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและสืบสานวัฒนธรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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นโยบายเพื่อการบริหารจัดการเครือข่ายอย่างยั่งยืน 
ของเกษตรกรชาวสวนกาแฟ 

The Policy for Sustainable Network Management  
of Coffee Planters  

นครินทร์  วงศ์เรืองวุฒิ 
 

บทคัดย่อ 
  บทความวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑) ศึกษานโยบายเพ่ือการบริหารจัดการ
เครือข่ายอย่างยั่งยืนของเกษตรกรชาวสวนกาแฟ และ ๒) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการ
เครือข่ายอย่างยั่งยืนของเกษตรกรชาวสวนกาแฟ การวิจัยครั้งนี้เป็นแบบผสานวิธีทั้งเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๔๐๐ คน โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟพันธุ์โรบัสต้า ประกอบด้วยจังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง จังหวัดกระบี่ จังหวัด
สุราษฏร์ธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่เลือกโดยการสุ่มแบบชั้นภูมิและการสุ่มอย่างง่าย 
เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า ๔ ระดับ และท าการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ
แบบขั้นตอน ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน ๒๙ คน จาก
กลุ่มข้าราชการที่เก่ียวข้องกับการปลูกกาแฟ กลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรมกาแฟภาคเอกชน และกลุ่ม
เครือข่ายเกษตรกร ซึ่งเลือกโดยวิธีเจาะจง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีอุปมานวิเคราะห์และการตีความ 
 ผลการวิจัยพบว่า ๑) นโยบายเพ่ือการบริหารจัดการเครือข่ายอย่างยั่งยืนของเกษตรกร
ชาวสวนกาแฟ ในภาพรวมอยู่ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
ดังนี้ ด้านความยั่งยืน ด้านภูมิคุ้มกัน และด้านความร่วมมือของทุกฝ่าย ตามล าดับ ๒) ปัจจัยที่มีผล
ต่อการบริหารจัดการเครือข่ายอย่างยั่งยืนของเกษตรกรชาวสวนกาแฟ ประกอบด้วย (๑) ปัจจัย
นโยบายกาแฟของประเทศไทย โดยรวมอยู่ในระดับมาก ประกอบด้วยตัวแปรย่อย ๕ ตัวแปร ได้แก่ 
ความชัดเจน ความต่อเนื่อง น าไปปฏิบัติได้ บรรลุวัตถุประสงค์ได้ และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม (๒) 
ปัจจัยการบริหารเครือข่าย โดยรวมอยู่ในระดับมาก ประกอบด้วยตัวแปรย่อย ๔ ตัวแปร ได้แก่ 
ภาวะผู้น าที่เหมาะสม การจัดการองค์กร การสื่อสาร และการควบคุม และ (๓) ปัจจัยการสร้าง
เครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตกาแฟ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ประกอบด้วยตัวแปรย่อย ๓ ตัวแปร ได้แก่ 
ภาครัฐ ภาคเอกชน/ภาคอุตสาหกรรมกาแฟ และภาคเกษตรกรผู้ผลิตกาแฟ  โดยปัจจัยทั้งสามนี้ 
สามารถอธิบายความแปรปรวนของนโยบายเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการเครือข่าย
อย่างยั่งยืนของเกษตรกรชาวสวนกาแฟได้ร้อยละ ๖๕.๔๐ (R๒ = ๐.๖๕๔) 
 

ค าส าคัญ: นโยบาย  การบริหารจัดการเครือข่ายอย่างยั่งยื 
                                           

หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบณัฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were to 1) study the policy for sustainable 
network management of coffee planters and 2) study the factors affecting the 
network management of coffee planters. This research was mixed methods by 
combining the quantitative and qualitative approaches. The quantitative research 
employed the sample of ๔๐๐ respondents from the coffee planters of Arabica in 5 
provinces of Chumporn, Ranong, Krabi, Surath Thani and Nakhon Si Thammarat who 
were selected by stratified random sampling and simple random sampling. The tool 
for data collection was a 4 level rating scale questionnaire and data were analyzed 
by statistics of mean, standard deviation and multiple regression analysis. The 
qualitative research was employed by in-depth interviewing of 29 key informants 
from the bureaucrats who were related in coffee, private sector of coffee industry 
and coffee planter network who were selected by purposive sampling and the data 
were analyzed by analytic induction and interpretation.  
 The results of research were found as follows: 1) The policy for sustainable 
network management of coffee planters in overall were at the high level  )X =3.02 (
and ranked from the high to low was the aspect of sustainability    ) X =3.11 (, the 
aspect of immunity    ) X =2.89  (and the aspect of all sector cooperation    ) X =2.96 (, 
respectively. 2) The factors affecting the network management of coffee planters 
composed of (1) Thailand coffee policy factor; in overall were at the high level )X
=3.06 ( comprising ๕ sub-variables namely the clarity, the continuality, practicality, 
objectives attainability and the collective benefits (2) the network management 
factor; in overall were at the high level  )X =3.06 ( comprising ๔ sub-variables namely 
the suitable leadership, organization management, the communication and the 
control (3) the creation of coffee planter network factor  in overall were at the high 
level  )X =2.99 ( comprising ๓ sub-variables namely the public sector, private sector or 
coffee industry and coffee planter network sector. These 3 factors could explain the 
policy for promoting and supporting sustainable network management of coffee 
planters at 65.40 percent )R2 = 0.654(.  
Keywords: Policy, Sustainable network management 
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๑. บทน า 
 กาแฟนับว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศไทย มีการผลิตทั้งในเชิงเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรมและพาณิชย์ มีการแปรรูป การจัดจ าหน่าย การอุปโภค การบริโภค ในปัจจุบันอาจถือ
ได้ว่ากาแฟเป็นปัจจัยที่ส าคัญอีกปัจจัยหนึ่งในการด ารงชีวิตของสังคมไทย  การบริโภคกาแฟใน
ประเทศไทยเริ่มตั้งแต่สมัยใดไม่สามารถศึกษาได้แน่ชัดเท่าที่ทราบแน่ชัดมีการบริโภคกันมากทาง
ภาคใต้ของไทยก่อน และชาวจีนโพ้นทะเลจ านวนหนึ่งน าเข้ามาบริโภคด้วย ปี พ.ศ . ๒๕๒๘ มีการ
บริโภคกาแฟภายในประเทศเพียงเล็กน้อยประมาณ ๓,๐๐๐ ตัน โดยมีอัตราการบริโภคเพ่ิมขึ้นโดย
เฉลี่ยปีละ ๕ เปอร์เซ็นต์ และเพ่ิมเป็นปีละ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ จากนั้นอัตราการบริโภคก็เพ่ิมขึ้นในอัตรา
ลดลงเหลือเพียง ๒-๓ เปอร์เซ็นต์ต่อปี จนถึงปัจจุบันโดยเหตุผลที่ส าคัญ คือเนื่องจากประชากรไทย
ได้บริโภคมากจนใกล้อ่ิมตัวแล้ว ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้เกิดปรากฏการณ์ตื่นกาแฟทั่วโลก เนื่องจาก
กาแฟตลาดโลกมีราคาพุ่งสูงขึ้นมาอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน กล่าวคือ ราคากาแฟมีราคาถึงตันละ
ประมาณ ๑,๐๐๐ – ๒,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ เพิ่มข้ึนเป็นตันละ ๔,๐๐ –๕,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ ในขณะ
นั้นอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ๒๕ บาท : ๑ USD ท าให้ราคาเมล็ดกาแฟโรบัสต้าของไทยจากเดิมขาย
ได้ราคากิโลกรัมละ ๕๐–๗๐ บาท  เพ่ิมขึ้นเป็นขายได้กิโลกรัมละ ๒๐๐ – ๓๐๐ บาท  ซึ่งถือว่าเป็น
ราคาที่ดีมาก ท าให้เกษตรกรทั่วประเทศตื่นตัวและหลั่งไหลเข้ามาอยู่ทางภาคใต้ เพ่ือปลูกกาแฟกัน
อย่างมากมาย  รวมทั้งเกษตรกรจากภาคใต้เองก็หันมาท าไร่ปลูกกาแฟกัน โดยเฉพาะ ๕ จังหวัด
ภาคใต้ ได้แก่ ชุมพร สุราษฏร์ธานี กระบี่ ระนอง นครศรีธรรมราช และจังหวัดที่ปลูกกาแฟเป็น
จ านวนมากที่สุดในประเทศไทย คือ จังหวัดชุมพร  จนได้รับการขนานนามว่า บราซิลแห่งประเทศ
ไทย ในขณะนั้นบราซิลผลิตกาแฟเป็นอันดับ ๑ ของโลก ปรากฏการณ์ตื่นตัวและตื่นราคากาแฟนี้
มิได้เกิดเพียงแต่ในประเทศไทยเท่านั้น แต่เหตุการณ์นี้ได้เกิดกับเกษตรกรทั่วโลก ท าให้เกษตรกรทั่ว
โลกหันมาปลูกกาแฟกันอย่างมากมายมหาศาล  ซึ่งต่อมาท าให้เกิดปรากฏการณ์ Stock กาแฟล้น
ตลาดโลก เป็นผลให้ราคากาแฟตกต่ า กาแฟขายได้เพียงตันละ ๒๐๐-๓๐๐ USD เท่านั้นปี พ.ศ. 
๒๕๔๗ ประเทศไทยเกิดกาแฟล้นตลาด มีการซื้อขายเมล็ดกาแฟดิบแบบราคาเดียว คือ ขายแบบ
คละเกรด ( Fair Average Quality : FAQ ) เนื่องจากผู้ซื้อภายในประเทศเป็นผู้ก าหนดราคาเอง 
เกษตรกรชาวสวนของไทยไม่สามารถต่อรองราคาได้ ท าให้เกษตรกรชาวสวนเกิดสภาวะการขาดทุน
มีการประท้วงเรื่องราคากาแฟตกต่ าอย่างต่อเนื่องและยาวนาน  มีการปิดถนนการสัญจรไปมา
ระหว่างบริเวณภาคใต้ของประเทศไทยกับส่วนกลาง การปิดล้อมศาลากลางและส่วนราชการต่างๆ 
ไม่ให้ข้าราชการได้ท างาน การน ากาแฟมาเททิ้ง การเผากาแฟประท้วง เป็นต้น กรมวิชาการเกษตร  
ระบุทิศทางของกาแฟไทยและโลกว่ามีแนวโน้มผลผลิตและราคาที่ผันผวนมากขึ้น ส่วนขนิษฐา กาญ
จนรังสีนนท์  ได้อธิบายการบริหารงานเครือข่ายส าหรับเกษตรกรในการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน และ
โคเฮน และอัฟฮอฟฟ์  น าเสนอแนวทางการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาชนบทของเกษตรกร 
 จากสภาพปัญหาที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนี้ ท าให้เกษตรกรชาวสวนกาแฟไทยได้ละทิ้งปลูก
กาแฟลงไปอย่างมากมาย จนท าให้เมล็ดกาแฟดิบมิได้มีเพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศอีก
ต่อไปจนต้องมีการน าเข้าจากต่างประเทศในที่สุด ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเริ่ม
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ด าเนินการ ศึกษาวิจัยโดยเฉพาะประเด็น การส่งเสริมการสนับสนุน การพัฒนาการปลูกกาแฟโร
บัสต้าของไทยอย่างจริงจัง จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ยังไม่มีนักวิชาการ หรือหน่วยงาน
ใดได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง นโยบายสนับสนุน ส่งเสริม การบริหารเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนกาแฟ
ไทยแบบยั่งยืนเพ่ือเป็นประโยชน์ในทางเศรษฐกิจต่อชุมชน สังคม ประเทศชาติ ท าให้มีกาแฟ
เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศและกระจายรายได้ที่เป็นธรรมต่อเกษตรกรชาวสวนกาแฟไทย 
เพ่ือให้มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนตลอดไป 
 

๒. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 ๒.๑ เพ่ือศึกษานโยบายเพ่ือการบริหารจัดการเครือข่ายอย่างยั่งยืนของเกษตรกร
ชาวสวนกาแฟ  
 ๒.๒ เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการเครือข่ายอย่างยั่งยืนของเกษตรกร
ชาวสวนกาแฟ 
  

๓. วิธีด าเนินการวิจัย 
 ๓.๑ ศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ จากการส ารวจพ้ืนที่ศึกษา เพ่ือต้องการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน
ของเจ้าหน้าที่รัฐ พนักงานเอกชนในส่วนอุตสาหกรรม และเกษตรกร สภาพทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
ความเป็นอยู่ สภาพแวดล้อมของธรรมชาติ ลักษณะการอยู่อาศัยของเกษตรกร ความสัมพันธ์ภายใน
องค์กรเป็นข้อมูลจากการสอบถาม และสัมภาษณ์จากผู้บริหารแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือศึกษาถึงการบริหาร
เครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตกาแฟไทยข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมไว้แล้วโดยบุคคล กลุ่ม
บุคคล และสถาบันต่างๆ เช่น เอกสาร รายงานวิจัย บทความ วารสารสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
แผนที่ภูมิประเทศ 
 ๓.๒ ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย  
   ๑. ตัวแปรอิสระ ได้แก่นโยบายกาแฟ ประกอบด้วย ความชัดเจน ความต่อเนื่อง การ
น าไปปฏิบัติได้ การบรรลุวัตถุประสงค์ได้ และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม การบริหารเครือข่าย 
ประกอบด้วยภาวะผู้น าที่เหมาะสม การจัดการองค์กร การสื่อสาร และการควบคุม การสร้าง
เครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิต ประกอบด้วยภาครัฐ ภาคเอกชน/ภาคอุตสาหกรรมกาแฟ และภาค
เกษตรกรผู้ผลิตกาแฟ 
   ๒. ตัวแปรตาม คือ นโยบายภาครัฐเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการ
เครือข่ายอย่างยั่งยืนของเกษตรกรชาวสวนกาแฟ ประกอบด้วย ความยั่งยืน มีภูมิคุ้มกัน และความ
ร่วมมือทุกฝ่าย 
   ๓. เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัย  เครื่องมือที่ ใช้ ในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณเป็น
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองแบ่งเป็น  ๒ ส่วน ดังนี้  ส่วนที่  ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ ส่วนที่ ๒ แบบสอบถามวัดตัวแปรที่ส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการบริหารเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตกาแฟไทยแบบยั่งยืน  เป็นแบบมาตราส่วน
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ประมาณค่า (Rating Scale) การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกสัมภาษณ์เจาะจง รวม
ทั้งสิ้น ๒๙ คน 
   ๔. การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการเก็บข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ ติดต่อขอความร่วมมือ
กับผู้น าชุมชนหรือกลุ่มผู้ผลิตกาแฟในพ้ืนที่ การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร (Documentary study) 
การสัมภาษณ์ (Interview) แบบกึ่งทางการ (Semiformal interview) และการสัมภาษณ์แบบไม่
เป็นทางการ (Informal interview) การสนทนากลุ่ม (Focus group) แบบสอบถามวัดตัวแปรที่
ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการบริหารเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตกาแฟไทยแบบยั่งยืน  
   ๕. การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ดังนี้ รวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแล้ว
น ามาสู่กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ตามองค์ประกอบหลักๆ ๓ ประการ (Miles & 
Huberman, ๑๙๙๔ อ้างถึงในชาย โพธิสิตา, ๒๕๔๙) ดังนี้ การจัดระเบียบข้อมูล (Data 
Organizing) การแสดงข้อมูล (Data Display) และการหาข้อสรุป (Data Conclusion) โดยการ
อุปมานวิเคราะห์และการตีความ 
 

๔. ผลการวิจัย 
  ๑) นโยบายเพ่ือการบริหารจัดการเครือข่ายอย่างยั่งยืนของเกษตรกรชาวสวนกาแฟ  ใน
ภาพรวมอยู่ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านความ
ยั่งยืน ด้านภูมิคุ้มกัน และด้านความร่วมมือของทุกฝ่าย ตามล าดับ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า
นโยบายเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการเครือข่ายอย่างยั่งยืนของเกษตรกรชาวสวน
กาแฟในประเทศไทยต้องเกิดจากการก าหนดโดยภาครัฐ ภาคเอกชนและเครือข่ายชาวสวนกาแฟ มี
การน านโยบายไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อ งและยึดหยุ่นให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริ โภค
ภายในประเทศและตลาดโลก   
  ๒) ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการเครือข่ายอย่างยั่งยืนของเกษตรกรชาวสวนกาแฟ  
ประกอบด้วย (๑) ปัจจัยนโยบายกาแฟของประเทศไทย โดยรวมอยู่ในระดับมาก ประกอบด้วยตัว
แปรย่อย ๕ ตัวแปร ได้แก่ ความชัดเจน ความต่อเนื่อง น าไปปฏิบัติได้ บรรลุวัตถุประสงค์ได้ และ
เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม (๒) ปัจจัยการบริหารเครือข่าย โดยรวมอยู่ในระดับมาก ประกอบด้วยตัว
แปรย่อย ๔ ตัวแปร ได้แก่ ภาวะผู้น าที่เหมาะสม การจัดการองค์กร การสื่อสาร และการควบคุม 
และ (๓) ปัจจัยการสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตกาแฟ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ประกอบด้วยตัว
แปรย่อย ๓ ตัวแปร ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน/ภาคอุตสาหกรรมกาแฟ และภาคเกษตรกรผู้ผลิต
กาแฟ  โดยปัจจัยทั้งสามนี้ สามารถอธิบายความแปรปรวนของนโยบายเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน
การบริหารจัดการเครือข่ายอย่างยั่งยืนของเกษตรกรชาวสวนกาแฟได้ร้อยละ ๖๕.๔๐ (R๒ = 
๐.๖๕๔)   
  จากการวิจัยเชิงคุณภาพในภาพรวมรูปแบบการบริหารเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนกาแฟ
ไทยแบบยั่งยืนในกลุ่มราชการ กลุ่มอุตสาหกรรมเอกชน และกลุ่มเกษตรกร ได้แก่ จังหวัดชุมพร 
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จังหวัดระนอง จังหวัดกระบี่ จังหวัดสุราษฏร์ธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยงานภาครัฐมี
บทบาทส าคัญในการเข้ามาส่งเสริมการปลูกกาแฟโรบัสต้าและมีการสนับสนุนต้นพันธุ์และให้
ค าปรึกษาทางวิชาการด้านการผลิตกาแฟโรบัสต้าจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการรวมตัวกันเป็นเครือข่าย
สถาบันเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟโรบัสต้าภายใต้การแนะน าและส่งเสริมจากกรมส่งเสริมสหกรณ์และ
การบูรณาการองค์ความรู้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตกาแฟโร
บัสต้าคุณภาพแนวทางการสร้างความร่วมมือทางการค้าระหว่างสถาบันเกษตรกร กับบริษัทผู้รับซื้อ
โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบัน
เกษตรกรที่ด าเนินธุรกิจกาแฟโรบัสต้าใน ๕ จังหวัด ขึ้นมาอย่างเป็นรูปธรรม มีการก าหนดรูปแบบ
และแนวทางการบริหารเครือข่ายโดยมุ่งเน้นด้านการผลิตและการตลาดภายใต้แผนและกลยุทธ์ที่
ร่วมก าหนดขึ้นตลอดถึงเทคนิคการรวบรวมผลผลิตกาแฟแบบร่วมกันในรูปของเครือข่าย 
 

๕. อภิปรายผล 
  ผลการส ารวจการบริหารเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนกาแฟไทยแบบยั่งยืนไปปฏิบัติ ดังนี้ 
  จังหวัดชุมพร พบว่า เกษตรกรท าไร่กาแฟบนพื้นที่ ๑๕๒,๔๙๐ ไร่ ผลผลิต ๒๒,๑๑๐ ตัน 
ผลผลิตต่อไร่ ๑๔๕ กิโลกรัม เกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู้ระดับมากในเรื่องของกาแฟ โดยมี
อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และอุตสาหกรรมต่อเนื่องทางการเกษตรด้านกาแฟของ
จังหวัดชุมพรเข้ามาให้ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกรในเรื่องการปรับปรุงรสชาติที่ดีของกาแฟโรบัสต้า และ
สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้เป็นจ านวนมาก จังหวัดระนอง พบว่า ในรอบ ๔ ปีที่ผ่านมาพ้ืนที่ปลูก
และผลผลิตกาแฟลดลงเนื่องจากกระแสราคาพืชเศรษฐกิจหลัก ได้แก่ ยางพาราและปาล์มน้ ามัน
ราคาดี เกษตรกรจึงหันไปปลูกพืชดังกล่าวมากขึ้นและให้ความสนใจกับกาแฟน้อยลงส่งผลให้เนื้อที่
ปลูกและปริมาณผลผลิตกาแฟลดลง จึงได้ด าเนินงานโครงการปรับโครงสร้างกาแฟแบบครบวงจร
ขึ้นโดยถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตกาแฟเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโดยแนะน าให้ปรับปรุงพันธุ์
ใหม่คือพันธุ์ชุมพร ๒ ชุมพร ๗๔-๔ และชุมพร ๘๔-๕ กรมวิชาการเกษตรแนะน าให้เกษตรกรปลูก
ภายหลังจึงมีเกษตรกรน าไปปฏิบัติจ านวนน้อยแต่หากเกษตรกรปลูกกาแฟแปลงใหม่จึงจะใช้พันธุ์
ตามค าแนะน าดังกล่าว 
  จังหวัดกระบี่ พบว่า เกษตรกรทั้งหมดมีการใช้พันธุ์กาแฟโรบัสต้าในการปลูกและ
เกษตรกรส่วนใหญ่มีการขยายต้นพันธุ์กาแฟด้วยตนเองโดยเกษตรกรมีการคัดเลือกต้นพันธุ์ด้วย
ตนเองท าให้สามารถประหยัดค่าต้นพันธุ์ได้ และมีการปลูกกันอย่างแพร่หลายทั่วทั้งจังหวัดกระบี่ 
และปริมาณผลผลิตกาแฟที่เก็บได้เกษตรกรมากกว่าครึ่งมีปริมาณผลผลิตกาแฟระหว่าง ๑๕๑-๒๐๐ 
กิโลกรัมต่อไร่ โดยผลผลิตสูงสุด ๕๐๐ กิโลกรัมต่อไร่ต่ าสุด ๑๐๐  ซึ่งสอดคล้องกับกรมวิชาการ
เกษตร กล่าวว่าจังหวัดกระบี่เป็นส่วนหนึ่งของ ๕ จังหวัดทางภาตใต้ ที่เป็นแหล่งปลูกกาแฟโรบัสต้า
ของประเทศนอกจากนั้นยังพบว่าเกษตรกรเกือบทั้งหมดมีการก าหนดระยะ ๓x๓ เมตรในการปลูก
ต้นกาแฟซึ่งสอดคล้องกับกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่าระยะการปลูกกาแฟที่มาตรฐานคือ ๓x๓ เมตร
จะได้ปริมาณต้น ๑๗๗ ต้นต่อไร่ 
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  จังหวัดสุราษฏร์ธานี  พบว่าเกษตรกรสุราษฏร์ธานีมีการเผยแพร่กาแฟโรบัสต้าพันธุ์ดี
ภายใต้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับผู้ประกอบการท าให้เกิดการยอมรับกาแฟพันธุ์ดีที่ผลิตโดย
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อให้เกษตรกรชาวสวนกาแฟ  ซึ่งตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ เป็นต้นมา จนถึงปี ๒๕๕๖ ภาครัฐ
โดยศูนย์วิจัยพืชสวนสุราษฏร์ธานีได้ด าเนินการผลิตกล้ากาแฟพันธุ์ดี โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแบบ 
Somatic embryogenesis จ าหน่ายแก่เกษตรกร จ านวน ๖๒๐,๐๐๐ ต้น ในขณะเดียวกัน
ผู้ประกอบการบริษัทควอลิตี้ค๊อฟฟ่ีโปรดักท์ส  )ประเทศไทย  (จ ากัด  ซึ่งมีแผนส่งเสริมการปลูกกาแฟ
พันธุ์แนะน าของกรมวิชาการเกษตรได้ด าเนินการผลิตกล้ากาแฟพันธุ์ดีออกจ าหน่ายแก่เกษตรกร
ตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ เป็นต้นมา เป็นจ านวน ๖๘๐,๔๑๐ ต้น  รวมปัจจุบันเกษตรกรชาวสวนกาแฟได้น า
กล้ากาแฟพันธุ์ดีไปปลูกขยายผลแล้วเป็นจ านวนทั้งสิ้น ๑,๓๐๐,๔๑๐ ต้น คิดเป็นพ้ืนที่ประมาณ 
๗,๖๕๐ ไร่จากจ านวนพ้ืนที่ดังกล่าวเกษตรกรสามารถเพ่ิมผลผลิตได้จากเดิมอย่างน้อยเป็นจ านวน
ทั้งสิ้น ๘๗๙ ตัน  ขณะเดียวกันหากเกษตรกรใช้ยอดพันธุ์ดีจากแปลงในพ้ืนที่ดังกล่าวสามารถใช้
เปลี่ยนยอดพันธุ์ดีให้แก่กาแฟที่ปลูกอยู่เดิมได้มากว่า ๓๐๐,๐๐๐ ไร่ ซึ่งเพียงพอต่อการผลิตเมล็ด
กาแฟส าหรับใช้ในภาคอุตสาหกรรมและสามารถลดต้นทุนการผลิตของกาแฟไทยได้ระดับหนึ่ง 
  จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่ากาแฟเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของจังหวัดอีกชนิดหนึ่ง ที่
ท าให้เกษตรกรมีรายได้มากเพราะราคาที่จ าหน่ายอยู่ในระดับสูง ซึ่งพันธุ์ที่นิยมปลูก คือ พันธุ์โร
บัสต้า มีพ้ืนที่ปลูกกาแฟทั้งสิ้น ๑๘,๕๘๑ ไร่ มีผลผลิตรวม ๓,๓๔๖.๖๖ ตัน คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 
๑๐๓.๕๕ ล้านบาท ณ ระดับราคาเฉลี่ย ๓๐.๙๔ บาทต่อกิโลกรัม ส่วนแหล่งผลิตส าคัญ ได้แก่ ต าบล
ควนทองในพ้ืนที่อ าเภอขนอม ต าบลสีขีดในพ้ืนที่อ าเภอสิชล และต าบลบางขันในพ้ืนที่อ าเภอบางขัน 
โดยเนื้อที่ไม้ยืนต้นและเนื้อที่ไม้ให้ผลลดลง ประมาณร้อยละ ๘๐ โดยมีการเกษตรกรตัดต้นกาแฟที่
ปลูกแซมในสวนผลไม้ ยางพารา และปาล์มน้ ามันที่ให้ผลผลิตแล้วทิ้ง อย่างไรก็ตาม ผลผลิตต่อไร่
คาดว่าเพ่ิมขึ้น ประมาณร้อยละ ๒๑ จาก ๑๑๒ กิโลกรัม  /ไร่ เป็น  ๑๓๖ กิโลกรัม  /ไร่  เนื่องจาก
เกษตรกรมีการดูแลรักษาสวนกาแฟที่ยังไม่โค่นทิ้งให้อยู่ในสภาพดี 
  สรุปสถานการณ์การผลิตกาแฟโรบัสต้า ทุกพ้ืนที่ในภาคใต้ตอนบน ได้แก่ จังหวัดชุมพร 
จังหวัดระนอง จังหวัดกระบี่ จังหวัดสุราษฏร์ธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช มีแนวโน้มพ้ืนที่ลดลง 
เน่ืองจากปัจจัยทางด้านราคา ณ จุดรับซื้อของเกษตรกรที่อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ า คือ ๖๕ - ๖๘ บาทต่อ
กิโลกรัม ประกอบกับราคาปัจจัยการผลิตได้มีการปรับตัวสูงขึ้น และสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวย ฝน
ทิ้งช่วง ปริมาณน้ าไม่เพียงพอ รวมทั้งต้นกาแฟมีอายุมากขึ้น ท าให้เกษตรกรหันไปปลูกพืชอ่ืน
ทดแทน อีกท้ังเกษตรกรมีการโค่นต้นกาแฟที่ปลูกแซมในสวนผลไม้ทิ้งเนื่องจากผลไม้อยู่ในช่วงให้ผล
ผลิต และขาดแคลนแรงงานในการเก็บเก่ียว สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ประดับ  ชูด า พบว่า บ้าน
ช่องบอนหมู่ที่ ๕ ซึ่งเป็นที่ตั้งของเครือข่ายมีลักษณะและความเป็นชนบทที่ประชาชนมาจากหลาย
จังหวัดและต่างภูมิภาค สภาพภูมิประเทศสภาพอากาศมีความเหมาะสมในการปลูกกาแฟพันธุ์โร
บัสต้าและมีพ้ืนที่ปลูกกาแฟมากที่สุดของจังหวัดชุมพร สอดคล้องกับผลการวิจัยกลุ่มวิจัยของ วสันต์  
สุขสุวรรณ และคณะ ผลการวิจัย พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีอายุเฉลี่ย ๕๑.๙ ปี จบ
การศึกษาชั้นประถมศึกษาตอนต้นมีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย ๑.๗๙ คน เป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆ และ
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ไม่มีต าแหน่งทางสังคมมีอาชีพหลักท าสวนกาแฟ อาชีพรองท าสวนไม้ผลมีแรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย 
๒.๑๒ คน มีพ้ืนที่ปลูกกาแฟเฉลี่ย ๑๑.๙๘ ไร่ มีประสบการณ์ในการท าสวนกาแฟเฉลี่ย ๒๐.๒๑ ปี 
ผลผลิตกาแฟในรอบปีที่ผ่านมาเฉลี่ย ๑๕๙.๙๕ กิโลกรัมต่อไร่ มีรายได้จากการผลิตกาแฟในรอบปีที่
ผ่านมาเฉลี่ย ๑๑๓,๑๙๒ บาท และมีรายจ่ายในครัวเรือนเฉลี่ย ๒๑,๖๕๗ บาท (๒) เกษตรกรมี
ความรู้ระดับดีมากในการผลิตกาแฟ (๓) เกษตรกรยอมรับเทคโนโลยีการผลิตกาแฟเชิงความคิดเห็น
ระดับมากที่สุดใน ๘ ประเด็น ได้แก่การท าปุ๋ยหมักจากแกลบกาแฟ การตัดแต่งกิ่งกาแฟ การใส่ปูน
โดโลไมท์ปรับสภาพดินในสวนกาแฟ การก าจัดศัตรูกาแฟ การใส่ปุ๋ยกาแฟ การตัดฟ้ืนต้นกาแฟ การ
จัดการดินเพื่อปลูกกาแฟบนพื้นที่ลาดชัน การเปลี่ยนกาแฟให้เป็นพันธุ์ดี ยกเว้นยอมรับระดับมากใน
ประเด็นพันธุ์กาแฟโรบัสต้าที่เหมาะสมในจังหวัดระนอง  เกษตรกรส่วนใหญ่สามในสี่ส่วนขึ้นไป
ยอมรับน าไปปฏิบัติเรียงล าดับจากมากไปน้อยในประเด็นดังต่อไปนี้ การตัดแต่งกิ่งกาแฟ การใส่ปูน
โดโลไมท์ปรับสภาพดินในสวนกาแฟ การตัดฟ้ืนต้นกาแฟ การท าปุ๋ยหมักจากแกลบกาแฟ การก าจัด
แมลงศัตรูกาแฟและการใส่ปุ๋ยกาแฟ (๔) ปัญหาในภาพรวมพบว่าเกษตรกรมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย
โดยมีปัญหาระดับมากในการผลิต ได้แก่ ปุ๋ยราคาแพง ปัญหาด้านการตลาด ได้แก่ พ่อค้าคนกลางกด
ราคา ผลผลิตไม่แน่นอน ซึ่งเกษตรกรมีข้อเสนอแนะให้ลดราคาปุ๋ยเคมีให้ต่ าลง ส่งเสริมให้เกษตรกร
ใส่ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ ควรก าหนดราคากาแฟให้แน่นอนตามคุณภาพผลผลิตและให้น า
เกษตรกรไปศึกษาดูงานในแหล่งผลิตที่มีการบริหารจัดการดีเพ่ือจะได้น ามาปรับใช้ในสวนของ
เกษตรกรได ้
  สอดคล้องกับผลการวิจัยกลุ่มวิจัยของศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร พบว่าแกลบกาแฟสามารถ
ใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีโพแทสเซียมได้แต่ไม่ควรใส่เพียงอย่างเดียวควรใส่ปุ๋ยเคมีไนโตรเจนด้วยทั้งนี้เพราะ
กาแฟต้องการทั้งไนโตรเจนและโพแทสเซียมมากในการสร้างผลผลิต นอกจากนี้ ยังพบว่าการใส่ปุ๋ย
กาแฟตามค่าวิเคราะห์ดินและค่ามาตรฐานวิเคราะห์ดินเป็นวิธีที่ดี ที่สุดและท าให้ได้ก าไรสูงสุด
เนื่องจากผลวิเคราะห์สามารถช่วยในการตัดสินใจการใส่ปุ๋ยได้ถูกต้องลดการใส่ปุ๋ยที่เกินความ
ต้องการ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของพัชรี  หล้าแหล่ง   พบว่า การด าเนินงานของกลุ่มสหกรณ์
ฯ มีจุดแข็งในหลายด้าน เช่น การมีวัตถุดิบที่เพียงพอต่อความต้องการ การบริหารงานสหกรณ์ฯ มี
ความโปร่งใส สินค้าของสหกรณ์ฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน OTOP ๕ ดาว  เครื่องหมาย อย.  
เคร่ืองหมายฮาลาล เป็นต้นส่วนจุดอ่อนในการด าเนินงานที่ส าคัญคือไม่มีการท าการตลาดที่
เหมาะสมเนื่องจากขาดแคลนนักการตลาดที่มีความเชี่ยวชาญ นอกจากนี้ พบว่าสหกรณ์ฯ มีเงินทุน
หมุนเวียนที่ไม่เพียงพอต่อการบริหารกิจการและช่องทางการกระจายสินค้ามีน้อย  เป็นต้น เมื่อ
พิจารณาด้านโอกาส พบว่า วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าส่วนใหญ่เป็นของสมาชิกสหกรณ์ฯ เองและ
วัตถุดิบเมล็ดกาแฟที่ใช้ในการผลิตก็เป็นพืชเฉพาะถิ่นของจังหวัดชุมพรนั่นคือพันธุ์โรบัสต้าท าให้ไม่มี
ปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ ส่วนอุปสรรคในการด าเนินงานของสหกรณ์ฯ พบว่าต้นทุนการผลิต
อ่ืนๆ ยังมีราคาสูง เช่น น้ าตาลครีมเทียม ตลอดจนการขาดองค์กรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน
การตลาดเข้ามาช่วยเหลือให้ความรู้ในการส่งเสริมการตลาดของสหกรณ์ฯ ผลที่ได้จากการวิเคราะห์
จุดแข็งจุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค สามารถน ามาสร้างกลยุทธ์ทางเลือกด้วยเทคนิค TOWS 
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Matrix ที่ส าคัญได้ดังนี้ ๑) การสร้างความเข้มแข็งขององค์กรด้วยการส่งเสริมให้เป็นกลุ่มสหกรณ์
ตัวอย่างในด้านการด าเนินงานที่มีความยั่งยืนมั่นคงตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๒) สนับสนุน
กลุ่มสหกรณ์ฯ ด้วยการต่อยอดโครงการ OTOP เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์และเสริมช่องทาง
การตลาดด้วยโครงการ OTOP ๓) ส่งเสริมการเพาะปลูกกาแฟแก่เกษตรกรและเพ่ิมหุ้นให้แก่สมาชิก
สหกรณ์เพ่ือกระจายผลประโยชน์ให้แก่สมาชิกอย่างทั่วถึงทั้งนี้เพ่ือส่งเสริมการเป็นเจ้าของและเปิด
โอกาสในการขยายการลงทุนบนฐานทุนของตนเองเนื่องจากการมีจุดแข็งและโอกาสในด้านปัจจัย
การผลิต ๔) ส่งเสริมการเพ่ิมรายได้ของสมาชิกสหกรณ์ด้วยการขยายก าลังการผลิตและการขยาย
ตลาดโดยอาศัยการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตลอดจนการสนับสนุนเร่ืองแหล่ง
เงินทุนตามความเหมาะสม ๕) จัดอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ด้านการตลาดให้แก่กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ
เป็นต้น 
 จากงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการบริหารเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนกาแฟไทย
แบบยั่งยืน พบว่าได้ใช้แนวคิดการใช้กลุ่มเกษตรกรเป็นฐานมาโดยตลอด  เช่น การสนับสนุนของ
รัฐบาล เอกชน ตลอดจนกลุ่มเกษตรกรหลายจังหวัดที่จัดตั้งเป็นสหกรณ์ ถึงแม้ว่าการผลิตกาแฟโร
บัสต้าไทยมีทั้งข้อดีและข้อควรแก้ไขที่ต้องมีการส่งเสริมและปรับปรุงเพ่ือพัฒนาการผลิตกาแฟโร
บัสต้าไทยและจากการวิเคราะห์พบว่ามีผลผลิตกาแฟลดลง แต่ความต้องการเมล็ดกาแฟของโรงงาน
เพ่ิมขึ้น ปริมาณการน าเข้าเมล็ดกาแฟและกาแฟส าเร็จรูปเพ่ิมขึ้น ตลอดจนผลการเปรียบเทียบกับ
เวียดนามในเรื่องปริมาณของเนื้อที่ผลผลิตต้นทุนการผลิตไทยสู้เวียดนามไม่ได้แต่ในเรื่องคุณภาพ
ไทยสามารถแข่งขันกับเวียดนามได้ ดังนั้นประเทศไทยจะต้องส่งเสริมและพัฒนาการผลิตให้สามารถ
รองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าในปี ๒๕๕๘ ได้ จึงเป็นการศึกษาอีกรูปแบบหนึ่งที่มี
จุดมุ่งหมายก่อให้เกิดประโยชน์แก่เครือข่ายเกษตรกรชาวสวนกาแฟไทยแบบยั่งยืน 
 

๖.ข้อเสนอแนะ 
 ๑. ควรเพ่ิมพ้ืนที่การวิจัยทางภาคเหนือ และภาคตะวันออก เพ่ือที่จะได้ทราบเกษตรกร
ชาวสวนกาแฟไทยในพ้ืนที่ต่างๆ ให้ครอบคลุมและใช้นโยบายสนับสนุน การบริหารเครือข่าย
เกษตรกรชาวสวนกาแฟไทยแบบยั่งยืนที่ดีเด่นเป็นแหล่งเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพ่ือที่จะได้รับทราบ
ข้อมูลนโยบายโครงการการด าเนินงานตลอดจนการอบรมส่งเสริมความรู้ในพ้ืนที่ต่างๆ เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการเสนอความส าเร็จของนโยบายสนับสนุน การบริหารเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนกาแฟ
ไทยแบบยั่งยืนไปปฏิบัติรวมถึงหาแนวทางในการสร้างความร่วมมือและประสานงานกันระหว่างกลุ่ม
เกษตรกร ภาคเอกชนกับและภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือให้กาแฟไทยสามารถแข่งขันในตลาดใน
กลุ่มอาเซียนในขณะที่ประเทศไทยก าลังเข้าสู่ AEC ในปี ๒๕๕๘ 
 ๒. ควรศึกษาเรื่องการแสวงหารายได้จากการแปรรูปกาแฟ เพ่ือเพ่ิมมูลค่า เนื่องจากในโลก
ปัจจุบันในประเทศไทย มูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารนอกจากข้าวปลาอาหารแล้วรองลงมา คือ กาแฟ
นั่นเองท่ีมีมูลค่าการตลาดสูงมากให้ผลตอบแทนสูงที่สุดยกเว้นราคาเมล็ดกาแฟดิบเท่านั้นที่ราคาถูก
มาก ซึ่งราคาในปัจจุบันเพียงกิโลกรัมละ ๖๐ – ๗๐ บาท เท่านั้น 
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 ๓. ควรวิจัยเกี่ยวกับการจะเพ่ิมผลผลิตกาแฟให้พอเพียงต่อการบริโภคภายในประเทศ เช่น 
การปลูกกาแฟเป็นพืชแซมในพืชสวนต่างๆ ปลูกตามหัวไร่ปลายนา หรือปลูกเป็นรั้วบ้านก็น่าจะเป็น
ทางเลือกที่ดีประการหนึ่ง โดยปลูกกาแฟเพียง ๑ งาน หรือ ๑๐๐ ต้น ก็สามารถเลี้ยงครอบครัวได้ 
หรือปลูกแล้วรวบรวมเป็นกลุ่มกันขายก็เพ่ิมรายได้ให้ครอบครัวได้เป็นอย่างดี โดยการปลูกลักษณะนี้
ถ้าท าเป็นเครือข่ายก็จะดีอย่างยิ่ง เพ่ือความมั่นคงทางด้านอาหาร และทดแทนการสูญเสียเงินตรา
ต่างประเทศของไทยได้เป็นอย่างดี 
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ประสิทธิภาพการบริหารงานคลังขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล 

The Efficiency of Finance Administration according to Good 
governance of Local Administrative Organizations. 

 
 วิชชุกร นาคธน 

  อภินนันท์  จันตะนี 
 ธัชชนันท์  อิศรเดช 

บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ ๑) เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงาน
คลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒) เพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารงานคลังที่มีประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓) เพ่ือเสนอรูปแบบการบริหารงานคลังที่มี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ระเบียบวิธีวิจัยเป็นแบบ
ผสานวิธี (Mixed Methods Research) ทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) หน่วยในการวิเคราะห์ได้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกรูปแบบในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 ผลการวิจัยพบว่า 
 (๑) ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่า
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานคลังที่ยังไม่ครอบคลุมกับการปฏิบัติงานด้านการคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเพียงพอ อีกทั้งกฎหมายและระเบียบบางส่วนมีความล้าสมัย
เนื่องจากใช้มาเป็นเวลานานไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและปัญหาเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายของหน่วยที่เกี่ยวข้องตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานคลัง  
 (๒) แนวทางการบริหารงานคลังที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ควรน าหลักธรรมาภิบาลและหลักธรรมในพระพุทธศาสนาได้แก่หลักหิริโอตัป
ปะที่มุ่งให้เกิดผลโดยตรงต่อเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตอันได้แก่ เรื่องความโปร่งใสและหลักสัปปุริส
ธรรมอันเป็นเรื่องของการรู้จักเหตุ รู้จักผล รู้จักคน รู้จักกาลและรู้จักชุมชนซึ่งเป็นหลักการที่
ใกล้เคียงกับหลักการบริหารในทางรัฐประศาสตร์สมัยใหม่ เช่น การวิเคราะห์ SWOT การวิเคราะห์

                                                           

  หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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โครงการ และการประเมินผลโครงการเป็นต้น ประกอบกับเสริมสร้างหลักนิติธรรมหรือมิติด้าน
กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนากฎหมายและ
ระเบียบที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานคลังของท้องถิ่นในเรื่องต่างๆที่จ าเป็นให้มีความทันสมัย รัดกุม
และยืดหยุ่น เพ่ือให้สามารถเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ สร้างความโปร่งใส ความรับผิดชอบและ
อยู่บนพื้นฐานของความคุ้มค่าอย่างแท้จริง  
 (๓) รูปแบบการบริหารงานคลังที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ควรใช้รูปแบบ นิติประชาธรรม ซึ่งหมายถึงการผสมผสานระหว่างการใช้
กฎหมายที่เหมาะสม การส่งเสริมและพัฒนาคนหรือภาคประชาชาชนอย่างจริงจังบนพ้ืนฐานของ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ได้มีการประยุกต์ให้เหมาะสมกับการบริหารงานคลังในบริบทของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ 
ค าส าคัญ: ประสิทธิภาพ, หลักธรรมาภิบาล 

 
ABSTRACT 

 This research aims are 1) to study the problems and difficulties in Fiscal  
Administration of Local Administrative Organization, 2) to study the efficiency of 
Fiscal Administration guidelines based on the principles of Good Governance of 
Local Administrative Organization and 3) to offer a powerful model of Fiscal 
Administration based on the principles of Good Governance. 
 Research methods are combined (Mixed Methods Research) both 
qualitative research (Qualitative Research) and quantitative research. (Quantitative 
Research) unit of analysis, including all forms of Local Administrative Organizations 
in the province of Ayutthaya. 
 The results showed that:  
(1) barriers in the Fiscal Administration of Local Administrative Organization that 
legal issues related to the management that do not cover the operational aspects 
of Local Administrative Organization finance adequately. The law and regulations, 
some are obsolete because for a long time does not correspond to changing 
circumstances and problems with the efficiency of law enforcement agencies 
involved, as well as personnel related to inventory management. 
 (2) effective guidelines of Fiscal Administration based on Good Governance 
of the Local Administrative Organization Should base on the Good Governance and 
the principles of Buddhism include the modesty cover aimed at the direct effect of 
such honesty. Transparency and fairness as a matter of principle Sappuris know why 
people ever know about the community and recognize a principle similar to that in 
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the state of modern scientific management principles such as SWOT analysis, 
project analysis. And evaluation of projects, etc. Moreover, strengthening the rule of 
law or legal dimension and give law enforcement more effective. This will lead to 
the development of laws and regulations related to the management of local 
issues in question needed to be modern. Strong and Flexible In order to be an 
effective tool. Create transparency Responsibility and on the basis of a truly 
worthwhile. 
 (3) The effective inventory management based on the principles of Good 
Governance of Local Administrative Organizations should take the form of civil 
justice laws. Which refers to the combination of the appropriate legislation. To 
promote and develop human or civil rights to vigorously on the basis of religious 
principles that have been applied to the management issues in the context of local 
government 
Keywords: Efficiency, Good governance. 
 
๑. บทน า 
 การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระบบการบริหารงานคลังถือได้ว่า
เป็นหัวใจส าคัญของความส าเร็จหรือความล้มเหลวในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประชาชนตามที่กฎหมาย
ก าหนด ไม่ว่าจะเป็นด้านรายได้และรายจ่าย ตลอดจนกระบวนการบริหารจัดการงานคลังอันได้แก่
กระบวนการในการจัดท าแผนงานและโครงการต่างๆให้ตอบสนองกับความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นนั้นๆ อย่างไรก็ตามการบริหารงานคลังในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบต่างๆ ยังมี
ปัญหาในทางปฏิบัติอยู่มากเนื่องจากการบริหารงานคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวนมาก
มิได้เป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล(Good Governance) ซึ่งเป็นหลักการส าคัญในการบริหารงานใน
หน่วยงานของรัฐทั่วโลก ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ รายได้รวมของรัฐบาลมีจ านวน ๒,๒๗๕,๐๐๐ ล้าน
บาทแบ่งเป็นรายได้รวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน ๖๒๒,๖๒๕ ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ ๒๗.๓๗ ของงบประมาณแผ่นดินทั้งหมดซึ่งจะเห็นได้ว่างบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีเป็นจ านวนมากซึ่งแสดงให้เห็นถึงบทบาทและความส าคัญของระบบการคลังและ
งบประมาณท้องถิ่นในประเทศไทยและบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการ
สาธารณะ 
 รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนใหญ่มาจากการสนับสนุนจากรัฐบาลในรูป
ของเงินที่จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเงินอุดหนุนซึ่งบางครั้งอาจไม่เพียงพอและไม่ทัน
กับความต้องการของท้องถิ่นซึ่งไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่าง
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เต็มที่๑ เมื่อศึกษาวิเคราะห์ในส่วนของรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการศึกษาพบว่าบางส่วนยัง
ไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดี กล่าวคือ การใช้จ่ายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่ไม่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามหลักวิชาการ และสภาพปัญหาที่แท้จริงของ
ท้องถิ่น หากแต่มีลักษณะตอบสนองปัจจัยทางการเมือง สร้างฐานเสียงของผู้บริหารท้องถิ่น ขาดความ
โปร่งใสและมีผลประโยชน์ทับซ้อน  นอกจากนั้นกระบวนการบริหารจัดการภายในองค์กรบางส่วนไม่ได้
ปฏิบัติตามกระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้องและบางส่วนไม่เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด  นอกจากนี้
พบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายในลักษณะที่เป็นงบประมาณด้านการบริหาร
สูงมากท าให้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีน้อย รายจ่ายประจ าส่วนใหญ่อยู่ใน
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ปัญหาที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือปัญหาในด้านการบริหารจัดการ
ภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งยังไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล คือปัญหาอันเกิดขึ้นจากผู้น า
องค์กร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านงานคลังและปัญหาอันเกิดจากกฎหมายและระเบียบต่างๆที่ใช้ในการ
บริหารงานคลังบางส่วนยังไม่อ านวยต่อการปฏิบัติงานเนื่องจากใช้มาเป็นเวลานานและไม่ได้มีการปรับปรุงให้
ทันสมัยตามสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างมากและรวดเร็วในระยะเวลา
กว่าสองทศวรรษที่ผ่านมา๒ ในส่วนของภาคประชาชนซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญที่สุดของการปกครอง
ท้องถิ่น พบว่าวัฒนธรรมระบบอุปถัมภ์และการเมืองท้องถิ่นเป็นตัวแปรส าคัญต่อการใช้ธรรมาภิบาลใน
การบริหารงานคลังในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่อนข้างสูงเนื่องจากการมีผลประโยชน์ทางธุรกิจของ
นักธุรกิจท้องถิ่นที่เป็นฐานเสียงของผู้บริหารท้องถิ่นและ/หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับภาษี 
อากรและการซื้อจ้างในระบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการใช้จ่าย
งบประมาณแบบประชานิยมเพ่ือรักษาฐานคะแนนเสียงของผู้บริหารท้องถิ่น๓  
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดขนาดกลางที่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความ
หลากหลายทั้งในเชิงของขนาดและในเชิงลักษณะทางเศรษฐกิจ กล่าวคือในกรณีของเทศบาลมีทั้ง
เทศบาลต าบล เทศบาลเมืองและเทศบาลนคร ในเชิงลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคมมีทั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลต าบลที่เป็นเขตพ้ืนที่ชนบทมี
รายได้น้อย องค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลที่ เป็นเขตพ้ืนที่ชนบทกึ่งเมืองที่มีควา ม

                                                           
 ๑ วีระศักดิ์ เครือเทพ,  รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การวิเคราะห์ความเข้มแข็งทางการคลังของ
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รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551, หน้า ฎ.   
 ๒ วุฒิสาร ตันไชย, ข้อเสนอเชิงนโยบายนวัตกรรมการพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น. (กรุงเทพมหานคร, สถาบันพระปกเกล้า), ๒๕๕๘, หน้า ๖. 
 ๓ ศิริศักดิ์ เหล่าจันขาม, ความขัดแย้งในองค์การบริหารส่วนต าบล, วารสารการพัฒนาท้องถิ่น, ปีท่ี ๕ 
ฉบับที่ ๑ (มิถุนายน-กรกฎาคม) ๒๕๕๔, หน้า ๑๑๖.และ วรสิทธิ์ เจริญพุฒ,  การพัฒนาความสามารถในการ
บริหารงานคลังของเทศบาลนครและเทศบาลเมือง , (บัณฑิตวิทยาลัย :วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎี
บัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์, ๒๕๕๕). 
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เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลต าบลที่เป็นเขตพ้ืนที่
อุตสาหกรรมที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจสูง ดังนั้นจึงมีความหลากหลายเหมาะแก่การศึกษาและ
วิเคราะห์สภาพปัญหาในการบริหารงานคลังที่มีลักษณะปัญหาที่หลากหลายภายในจังหวัดเดียวกัน 
 

๒.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๑.  เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาในการบริหารงานคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๒. เพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารงานคลังที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๓. เพ่ือเสนอรูปแบบ (Model) การบริหารงานคลังที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๓ ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยได้ก าหนดขอบเขตในการวิจัยดังนี้ 
  ๑. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  ศึกษาสภาพปัญหาในการบริหารงานคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านหลักนิติ
ธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบและหลักความ
คุ้มค่าเพ่ือที่จะหาแนวทางการบริหารงานคลังที่มีประสิทธิภาพตามหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลัก
ความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่าและหลักนิติธรรมเพ่ือให้
ได้รูปแบบ (Model) การบริหารงานคลังที่มีประสิทธิภาพตามหลักหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลัก
ความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่าโดยมีการน าหลักพุทธ
ธรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักสัปปุริสธรรมและหลักหิริโอตัปปะเข้ามาเป็นส่วนประกอบ 
 ๒. ขอบเขตด้านประชากร/ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาได้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบในจังหวัพระนคร
ศรีอยุธยาคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เทศบาล (เทศบาลนคร เทศบาลเมือง
และเทศบาลต าบล) และองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน ๑๕๘ แห่ง โดยเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Data) โดยการสัมภาษณ์เจาะลึกซึ่งเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจากกลุ่มผู้มีหน้าที่
ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน ๕ คน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน ๑๕ คน ผู้น าท้องถิ่น/ผู้น า
ชุมชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน ๖ คน และนักวิชาการด้านพระพุทธศาสนาและ
ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการปกครองท้องถิ่นจ านวน ๔ คนและเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative 
Data) จากกลุ่มตัวอย่าง ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานและผู้น าท้องถิ่น/ผู้น าชุมชนในเขตองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ๑๒ แห่งประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เทศบาลนคร ๑ 
แห่ง เทศบาลเมือง ๒ แห่ง เทศบาลต าบล ๔ แห่งและองค์การบริหารส่วนต าบล ๔แห่ง จ านวน 
๓๙๙ ตัวอย่าง  
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๔. วิธีด าเนินการวิจัย 
  การศึกษาถึงการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารการคลังขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research)  โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) เป็นหลักและมีการวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งมีแบบสอบถาม (questionnaire) ประกอบ กลุ่มผู้ให้
ข้อมูลหลักที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ใช้การเลือกโดยการพิจารณาจากผู้ซึ่งมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการบริหารงานคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแบบเจาะจง  
 

๕. ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ ๑ สภาพปัญหาในการบริหารงานคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านที่เกี่ยวข้องกับหลักความคุ้มค่าตามหลักธรรมาภิบาล มีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีกฎหมายก าหนดอ านาจหน้าที่ในส่วนของรายได้หลักคือภาษีเพียงสามประเภท ได้แก่ภาษีบ ารุง
ท้องที่ ภาษีโรงเรือน และภาษีป้าย ซึ่งเป็นฐานภาษีที่แคบเกินไป กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากร
ดังกล่าวล้าสมัยไม่สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็วมาตรการด าเนินการกับผู้กระท าความผิดในด้านภาษีอากรไม่เหมาะสม เป็นการสร้างปัญหา
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมีความเสี่ยงในการเกิดข้อผิดพลาดให้กับผู้ปฏิบัติการใช้จ่าย
งบประมาณนั้น  
 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ ๒ แนวทางในการแก้ไขปัญหาการบริหารงานคลังของ
อง๕การปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล ควรมีการปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการคลังท้องถิ่นเพ่ือให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคม โดยก าหนดให้มีพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายการคลังท้องถิ่นซึ่งมีการรวบรวม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคลังท้องถิ่นทั้งหมดแล้วจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่ให้ชัดเจนเช่นเดียวกับ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เพ่ือมิให้เกิดการกระจายตัวของกฎหมายและผู้มีอ านาจหน้าที่ที่
ชัดเจนโดยเพิ่มประเภทของภาษีให้ท้องถิ่นมากขึ้นเช่นภาษีบ้านอยู่อาศัย ซึ่งเป็นไปตามหลักการที่ว่า
ท้องถิ่นให้บริการเรื่องใดควรได้รับภาษีท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นและผู้ใช้บริการควรเป็นผู้จ่ายค่าบริการ  
 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ ๓ รูปแบบการบริหารงานคลังขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล การบริหารงานคลังที่มีประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลควรใช้รูปแบบ (Model) นิติประชาธรรม ซึ่งหมายถึงองค์ประกอบที่
ส าคัญในการขับเคลื่อนอยู่สามประการคือ นิติ (กฎหมายและกลไกในการบังคับใช้กฎหมาย) ประชา 
หมายถึงประชาชนและ ธรรม หมายถึงหลักธรรมในพระพุทธศาสนา 
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๖. อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยพบว่าสอดคล้องกับงานวิจัยของบพิตร ไชยคีรี๔  ที่พบว่าส่วนใหญ่องค์การ
บริหารส่วนต าบลมีปัญหาในการเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างก่อนทั้งๆ ที่เอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่
ครบถ้วน และมีการเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างก่อนโดยที่งานยังไม่แล้วเสร็จ ปัญหาด้านการเบิกจ่ายเงิน 
ส่วนใหญ่มีสาเหตุจากผู้บริหารรู้เห็นเป็นใจ สอดคล้องกับงานวิจัยของเวียงรัฐ เนติโพธิ์๕ ซึ่งพบว่า 
เกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณยังไม่มีความชัดเจนและเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาของแต่
ละท้องถิ่น ภาษีบางประเภทควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดเก็บเองหรือภาษีบางอย่าง
ควรให้หน่วยงานส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคเป็นผู้จัดเก็บให้ สอดคล้องกับงานวิจัยของเบญจวรรณ 
ศรีธิ๖ ที่พบว่าระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับภาษีอากรของท้องถิ่นเอ้ือต่อการหลบเลี่ยงภาษีของ
ประชาชน เป็นเพราะกฎหมายยังมีช่องทางให้หลีกเลี่ยงได้ ความไม่ต่อเนื่องทางการบริหาร ความไม่
เอาใจใส่ในการศึกษาหาความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การบรรจุแต่งตั้งบุคลากรที่มีคุณวุฒิไม่
สอดคล้องกับสายงานที่รับผิดชอบ ปัญหาการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยก ากับดูแลและ
ปัญหาการขาดสภาพบังคับของกฎหมายสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิรินันท์ ทิพย์เจริญ๗ ที่พบว่า
ปัญหาด้านคุณธรรมเกิดจากฝ่ายข้าราชการการเมือง โดยเฉพาะฝ่ายบริหารที่มีพฤติกรรมในการ
เลือกปฏิบัติท าให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ฝ่ายข้าราชการประจ ายึดเป็นแบบอย่างในการเลือกปฏิบัติ
ในการให้ความส าคัญในการบริการกับประชาชนบางกลุ่มอย่างไม่เป็นธรรม 
 

๗. ข้อเสนอแนะ 
 ๑) ควรมีการศึกษาในเชิงความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในสภาพที่แตกต่างกัน เช่นประสิทธิภาพการบริหารงานคลังเปรียบเทียบในเชิงของประเภท
เดียวกันเช่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีสภาพบริบททางเศรษฐกิจ 
สังคมท่ีคล้ายคลึงกันเช่นจังหวัดที่เป็นอุตสาหกรรมด้วยกัน (industrial base)หรือจังหวัดที่มีพ้ืนฐาน
ทางเศรษฐกิจแบบเกษตร(agriculture base) กับจังหวัดที่เป็นเศรษฐกิจแบบเกษตรเช่นเดียวกัน
เพ่ือวิเคราะห์ตัวแปรที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการคลัง 

                                                           
 ๔บพิตร ไชยคีรี, แนวทางป้องกันข้อผิดพลาดในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขต
อ าเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, วารสารการพัฒนาท้องถิ่น,ปีท่ี ๕ ฉบับท่ี ๑ (มิถุนายน-กรกฎาคม ๒๕๕๔), 
หน้า ๑๐๙-๑๑๑. 
 ๕ เวียงรัฐ เนติโพธิ์. ”การกระจายอ านาจกับแบบแผนใหม่ของเครือข่ายอิทธิพล”ใน ก้าว (ไม่)พ้น
ประชานิยม:กระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น ,รวบรวมจัดพิมพ์โดยณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์
การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, (กรุงเทพมหานคร: เอดิสันเพรส โปรดักส์, ๒๕๕๑) : หน้า ๕๙-๑๐๖.   
 ๖ เบญจวรรณ ศรีธิ,  ปัญหาการบริหารงานคลังของเทศบาลในเขตจังหวัดพิจิตร , วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ๕๙, ปีท่ี ๑๑ ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๕๗). 
 ๗ ศิรินันท์ ทิพย์เจริญ, ธรรมาภิบาลกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไทย, วารสารสหวิทยาการวิจัย : ฉบับบัณฑิตศึกษา ๑ (๒) : ๒๕๕๕, หน้า ๙๗-๑๐๓. 
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 ๒) ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับระบบฐานภาษีของท้องถิ่นว่าจะสามารถปรับปรุงฐานภาษีให้
กว้างขึ้นกว่าในปัจจุบันจะส่งผลกระทบในด้านบวกและลบต่อท้องถิ่นหรือไม่ อย่างไรในขณะเดียวกัน
จะส่งผลกระทบต่อทิศทางการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลหรือไม่ อย่างไร 
 ๓) ควรมีการศึกษาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการพ่ึงพาตนเองในด้านรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถิ่นอย่างไรจึงจะเป็นการลดภาระหรือการพ่ึงพาจากรัฐบาลให้น้อยลง
เพ่ือที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะสามารถมีอิสระทางการบริหารอย่างแท้จริงสอดคล้องกับ
หลักการของการปกครองท้องถิ่นที่เน้นความเป็นอิสระและพ่ึงพาตนเอง 

 
 
 
 

บรรณานุกรม 
 

 ๑) หนังสือ  
โกวิทย์  พวงงาม. โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มิสเตอร์ก็อปปี้ (ประเทศไทย) จ ากัด, ๒๕๕๑. 
วุฒิสาร ตันไชย. ข้อเสนอเชิงนโยบายนวัตกรรมการพัฒนารายได้ขององค์กร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น

ท้องถิ่น. กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า,  ๒๕๕๘. 
เวียงรัฐ เนติโพธิ์. “การกระจายอ านาจกับแบบแผนใหม่ของเครือข่ายอิทธิพล”ใน ก้าว (ไม่)พ้น

ประชานิยม:กระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น, รวบรวมจัดพิมพ์โดยณรงค์ เพ็ชรประเสริฐศูนย์
ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร: เอดิสันเพรส 
โปรดักส์, ๒๕๕๑. 

 ๒) วารสาร  
บพิตร ไชยคีรี, “แนวทางป้องกันข้อผิดพลาดในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การ บริหารส่วนต าบลใน

เขตอ าเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, วารสารการพัฒนาท้องถิ่น, ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑ 
(มิถุนายน-กรกฎาคม ๒๕๕๔). 

ยุทธพร อิสระชัย, “บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของสภาท้องถิ่นในการปกครองท้องถิ่น”วารสาร
สถาบันพระปกเกล้า, ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๐). 

ศิรินันท์ ทิพย์เจริญ, “ธรรมาภิบาลกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไทย”, วารสารสหวิทยาการวิจัย : ฉบับบัณฑิตศึกษา ๑ (๒) : ๒๕๕๕. 

ศิริศักดิ์ เหล่าจันขาม, “ความขัดแย้งในองค์การบริหารส่วนต าบล”, วารสารการพัฒนาท้องถิ่น, ปีที่ 
๕ ฉบับที่ ๑ (มิถุนายน-กรกฎาคม) ๒๕๕๔. 

 ๓) วิทยานิพนธ์ / รายงานการวิจัย  
นครินทร์ เมฆไตรรัตน์และคณะ. “การศึกษาความก้าวหน้าของการกระจายอ านาจในประเทศไทย”,

รายงานการวิจัย, สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษา: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๒. 
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วรสิทธิ์ เจริญพุฒ,  “การพัฒนาความสามารถในการบริหารงานคลังของเทศบาลนครและเทศบาล
เมือง”. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
ราชภัฎวไลยอลงกรณ์, ๒๕๕๕. 

วีระศักดิ์ เครือเทพ. “การวิเคราะห์ความเข้มแข็งทางการคลังของเทศบาล” (Measuring 
Municipal Fiscal Health in Thailand). รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์, เสนอต่อ
ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๑. 

สมคิด  เลิศไพฑูรย์และคณะ. “การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถิ่น”. รายงานการวิจัย. ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ, ๒๕๕๓. 
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ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะงานกับขวัญในการปฏิบัติงานของก าลังพล  
กองโรงงานสรรพาวุธ ๓ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ 

Relatiionship Between Job Characteristic and Morale  
of Personnel in Division 3 Armament Department,  

Royal Thai Air Force 
 

ดารณี   เปี่ยมคุ้ม 
สุรินทร์   นิยมางกูร 

  
บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ  ๑) เพ่ือศึกษาระกับขวัญในการปฏิบัติงานของก าลังพล 
กองโรงงานสรรพาวุธ ๓ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ  และ ๒) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณลักษณะงานกับขวัญในการปฏิบัติงานของก าลังพล กองโรงงานสรรพาวุธ ๓ กรมสรรพาวุธทหาร
อากาศ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ก าลังพลกองโรงงานสรรพาวุธ ๓ กรมสรรพาวุธทหาร
อากาศ จ านวนทั้งสิ้น ๑๒๔ คน ค านวณจากสูตรทาโรยามาเน จากประชากรจ านวน ๑๘๐ คน โดย
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิชนิดเป็นสัดส่วน การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถาม สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
 ผลการวิจัย พบว่า ก าลังพลที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีคุณลักษณะงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า คุณลักษณะงานด้านความส าคัญของงานมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ที่สุด และคุณลักษณะงานด้านเอกลักษณ์ของงานมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ส่วนขวัญในการปฏิบัติงาน
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ขวัญในการปฏิบัติงานด้านสุขภาพและ
การปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และขวัญในการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชามี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน  พบว่า  คุณลักษณะงานโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ขวัญในการปฏิบัติงานของก าลังพล ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ  ๐.๐๑ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า คุณลักษณะงานทุกด้าน (ความหลากหลายของทักษะ ด้านเอกลักษณ์ของงาน ด้าน
ความส าคัญของงาน ด้านความเป็นอิสระ และด้านผลย้อนกลับของงาน) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
                                                                                 

วิทยานิพนธ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบณัฑติ  มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ์
อาจารย์ที่ปรึกษา 
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ขวัญในกาปฏิบัติงานโดยรวมและรายด้านทุกด้าน (ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ด้านความมั่นคง
และโอกาส ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านรายได้และสวัสดิการ ด้านสภาพการปฏิบัติงาน 
และด้านสุขภาพและจิตใจ 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย  คือ ควรท าการศึกษาขวัญในการปฏิบัติงานของก าลังพลอย่าง
ต่อเนื่อง เนื่องจากเรื่องของขวัญในการปฏิบัติงานเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก ควรจะมีการศึกษา เพ่ือให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพ่ือที่จะได้ส่งเสริมขวัญในการปฏิบัติงานทุก ๆ ด้าน ให้เป็นไปตาม
ความต้องการของก าลังพล ควรศึกษาวิจัยตัวแปรต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับขวัญในการปฏิบัติงาน
ให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น ภาวะผู้น า การรับรู้ข่าวสาร ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
ความเครียดในการปฏิบัติงาน และความมีอิสระในการท างาน เพื่อน าตัวแปรต่าง ๆ เหล่านี้ มาศึกษา
ความสัมพันธ์กับขวัญในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้แนวทางการพัฒนาหน่วยงานที่ดียิ่งขึ้น รวมทั้งควร
ศึกษาขวัญในการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืน เพ่ือน ามาเปรียบเทียบข้อมูลตัวแปรในด้านต่าง ๆ 
ของหน่วยงาน 

 

ค าส าคัญ : กรมสรรพาวุธทหารอากาศ, กองโรงงานสรรพาวุธ 
 

ABSTRACT 
 This  objective to this research was 1) to study the level of working morale 
and 2) to study the relationship between job characteristic and working morale of 
the officers at Division 3 of Armament Department, Royal Thai Air Force The sample 
consists of 124 officers at Division 3 of Armament Department computed by using 
Taro Yamane’s formula from the population of 180 officers. The sampling 
technique was stratified random sampling and using questionnaire for collecting of 
the data. The statistics used for data analysis are percent, mean, standard deviation 
and Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient. 

 The result showed that the overall average of job characteristic of 
the officers at Division 3 of Armament Department, Royal Thai Air Force was at the 
high level. Considering each feature of job characteristic, it was found that the 
average of importance of works featured was at the highest level, while the average 
of job identity featured was at the lowest level. It was also found they overall 
average of working morale was at the high level. Considering each field, it was 
found that the average of healthy and working morale field was at the highest 
level, while the average of relationship with commander was at the lowest level. 
 The hypothesis testing found that overall job characteristic had positive 
relationship with overall working morale and various field of working morale 
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(relationship with commander, stability and opportunity, relationship with 
colleague, income and welfare, working condition, health and mentality), at 0.01 
level of significance. Considering each feature, it was found that all features of job 
characteristics (various skill, job identity, importance of work, independence, and 
backfires) had positive relationship with overall working morale and all fields of 
working morale (relationship with commander, stability and opportunity, 
relationship 
Keywords : Armament ; Division   
 
๑. บทน า 
 องค์การต่างๆ ในปัจจุบันต่างก็มีจุดมุ่งหมายส าคัญที่ต้องการให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขวัญในการปฏิบัติงานถือไดวาเปนองคประกอบที่
ส าคัญยิ่ งประการหนึ่ ง ในการบริหารงานบุคคลโดยเฉพาะอย างยิ่ งองค์กรซึ่ งมีบุคลากร 
เปนจ านวนมาก จ าเปนอยางยิ่งที่จะตองสรางเจตคติที่ดีตอการท างาน ซึ่งเปนแรงจูงใจใหบุคคล
ท างานดวยความกระตือรือรนและดวยความสมัครใจ หรือมีขวัญที่ดีในการท างาน ท าใหองคการ
บรรลุเปาหมายและเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในที่สุด จึงเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวาขวัญของ
บุคคล เปนองคประกอบที่ จะท าใหการบริหารมีประสิทธิภาพ และเสริมสรางใหผูปฏิบัติงานมีขวัญดี
จึงเปนสิ่งที่พึงปรารถนาของทุกองคการ องค์กรทุกองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การใดก็ตาม ต่างมุ่งมั่น
พยายามให้องค์การเจริญก้าวหน้าและบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น องค์กร
ของรัฐโดยมากจะมุ่งเป้าหมายในการจัดการบริการสาธารณะ (Public Service) มีลักษณะเป็นการ
ให้บริการแก่ประชาชนโดยให้เกิดความพึงพอใจ ทั้งนี้เพ่ือสนองความต้องการโดยส่วนรวมของ
ประชาชนนั่นเอง หรือองค์กรเอกชนส่วนมากเน้นแสวงหาผลก าไรให้มากที่สุด แต่อย่างไรก็ตามใน
การที่จะบรรลุเป้าหมายขององค์การได้ จะต้องสร้างระบบภายในขององค์การให้ดีเสียก่อน 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานต่างๆ หรือภารกิจสามารถบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
ได้รับการพัฒนาอยู่เสมอ ถ้าหากหน่วยไม่สามารถที่จะหาวิธีบ ารุงรักษาบุคลากรไว้ในองค์กรได้ ก็จะ
ไม่เกิดประโยชน์อันใด และในทางตรงกันข้ามถ้าสามารถเก็บรักษาบุคลากรไว้ในองค์กรได้ แต่
บุคลากรเหล่านั้นไม่มีความตั้งใจในการท างานด้วยความกระตือรือร้น ก็คงจะไม่เกิดประโยชน์อันใด
เช่นกัน โดยประเด็นที่น่าสนใจคือ ท าอย่างไรให้หน่วยงานจึงจะสามารถบ ารุงและเก็บรักษาบุคลากร
ไว้ได้ โดยที่บุคลากรเหล่านั้นตั้งใจและเต็มใจในการท างานจนบรรลุภารกิจขององค์กรและเป็นที่
ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า ขวัญมีอิทธิพลต่อบุคลากรเป็นอย่างมากในหารท างานโดยเฉพาะข้าราชการ
นั้นเป็นกลไกลส าคัญในการพัฒนาประเทศ ถ้าข้าราชการมีขวัญในการท างานไม่ดีย่อมน ามาซึ่งความ
เสื่อมและหย่อนสมรรถภาพ เพราะในสภาวการณ์ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว จึงมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะท าให้ก าลังพลของกองโรงงานสรรพาวุธ ๓ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ มีขวัญที่ดี
ในการปฏิบัติงานให้บรรลุภารกิจขององค์กร 
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จึงสรุปได้ว่า การศึกษาวิจัย เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะงานกับขวัญในการ
ปฏิบัติงานของก าลังพลกองโรงงานสรรพาวุธ ๓ กรมสรรพาวุธทหารอากาศนั้น ต้องการศึกษาว่า
ขวัญในการปฏิบัติงานของก าลังพลของหน่วยงานอยู่ในระดับใด และปัจจัยใดบ้างที่มีความสัมพันธ์
กับระดับขวัญในการปฏิบัติงานของก าลังพล เพื่อที่จะได้ใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาและปรับปรุง รวมถึงเป็นข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้น าไป
ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับความต้องการของก าลังพล เพ่ือเป็นการเพ่ิมขวัญในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น 
ซึ่งขวัญในการปฏิบัติงานเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญยิ่งในการที่จะท าให้หน่วยงานมีประสิทธิภาพและ
บรรลุเป้าหมายหรือภารกิจที่หน่วยงานนั้นได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือศึกษาระดับขวัญในการปฏิบัติงานของก าลังพล กองโรงงานสรรพาวุธ ๓ กรม
สรรพาวุธทหารอากาศ 
 ๒.๒ เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะงานกับขวัญในการปฏิบัติงานของก าลังพล 
กองโรงงานสรรพาวุธ ๓ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ 
 

๓. ขอบเขตการวิจัย 
 ในการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะงานกับขวัญในการปฏิบัติงานของก าลัง
พล กองโรงงานสรรพาวุธ ๓ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ได้ก าหนดขอบเขตการวิจัยดังนี้ 

๓.๑ ขอบเขตด้านพ้ืนที่  ในการวิจัยครั้งนี้ ศึกษาในพ้ืนที่กองโรงงานสรรพาวุธ ๓ กรม
สรรพาวุธทหารอากาศ ถนนเดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 

๓.๒ ขอบเขตด้านประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือก าลังพล ได้แก่ ข้าราชการ 
ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สังกัดกองโรงงานสรรพาวุธ ๓ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จ านวน
ทั้งสิ้น ๑๘๐ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ หมวดธุรการ กองโรงงานสรรพาวุธ ๓ กรม
สรรพาวุธทหารอากาศ) และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน
ราชการ สังกัดกองโรงงานสรรพาวุธ ๓ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จ านวนทั้งสิ้น ๑๒๔ คน ซึ่งได้มา
จากการค านวณโดยใช้สูตรของ ยามาเน่ (Yamane) และท าการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิชนิดสุ่ม
เป็นสัดส่วน (Proportional Stratified Sampling)  

๓.๓ ขอบเขตด้านเนื้อหา ในการวิจัยครั้งนี้ มีตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ (๑) ตัวแปรอิสระ 
(Independent Variable) ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา ชั้นยศ และอายุราชการ  คุณลักษณะงาน ประกอบด้วย ด้านความหลากหลายของทักษะ  
ด้านเอกลักษณ์ของงาน ด้านความส าคัญของงาน ด้านความมีเอกสิทธิ์ของงาน และด้านผลย้อนกลับ
ของงาน (๒) ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ ขวัญในการปฏิบัติงานประกอบด้วยด้าน
ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ด้านความมั่นคงและโอกาส ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ด้าน
รายได้และสวัสดิการ ด้านสภาพการปฏิบัติงาน และด้านสุขภาพและจิตใจของก าลังพล 
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๓.๔ ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้ระยะเวลาในการศึกษารวม ๕ เดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือน ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

๔. วิธีด าเนินการวิจัย 
 ๔.๑  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
         ๔.๑.๑  ประชากร 
       ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ 
สังกัดกองโรงงานสรรพาวุธ ๓ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จ านวนทั้งสิ้น ๑๘๐ คน (ข้อมูล ณ วันที่ 
๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ หมวดธุรการ กองโรงงานสรรพาวุธ ๓ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ) 
         ๔.๑.๒  กลุ่มตัวอย่าง  
       กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีประชากรจ านวนทั้งสิ้น ๑๘๐ คน จากการ
ค านวณจากสูตรจะได้กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยทั้งหมด ๑๒๔ คน 
 ๔.๒  การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามซึ่งสร้างขึ้นจากการศึกษา
แนวคิดทฤษฎี ผลงานวิจัย และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นเครื่องมือในการให้ได้มาซึ่งเป็นข้อมูล
ปฐมภูมิ โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น ๔ ตอน คือ 
  ตอนที่ ๑  แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง มีลักษณะ
ค าถามปลายปิด (Closed Form) แบบเลือกตอบ Checklist) ได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา ชั้นยศ อายุราชการ 
  ตอนที่ ๒  แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะของงาน ได้แก่ ด้านความหลากหลาย
ของทักษะงาน ด้านเอกลักษณ์ของงาน ด้านความส าคัญของงาน ด้านความมีเอกสิทธิ์ในงาน และผล
ย้อนกลับของงาน ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามแบบปิด  
  ตอนที่ ๓  แบบสอบถามเกี่ยวกับขวัญในการปฏิบัติงานของก าลังพลกองโรงงาน
สรรพาวุธ ๓ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ได้แก่ ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ด้านความมั่นคง
และโอกาส ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ด้านรายได้และสวัสดิการ ด้านสภาพปฏิบัติงาน 
ด้านสุขภาพและจิตใจ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามแบบปิด  
  ตอนที่ ๔  เป็นปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงานของก าลังพลกองโรงงานสรรพาวุธ ๓ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ โดยเป็นค าถามแบบเปิด 
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๕.  ผลการวิจัย  
 ๕.๑  จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล มีดังนี้ 
  อายุ พบว่า ก าลังพลที่เป็นตัวอย่างส่วนใหญ่ มีอายุ ๕๑ – ๖๐ ปี ร้อยละ ๓๗.๙๐ 
รองลงมามีอายุ ๑๘ – ๓๕ ปี ร้อยละ ๓๑.๕๐ และนอกจากนั้นมีอายุ ๓๖ – ๕๐ ปี ร้อยละ ๓๐.๖๐ 
โดยมีอายุเฉลี่ยเท่ากับ ๔๒.๒๘ ปี 
  สถานภาพสมรส พบว่า ก าลังพลที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส
หรืออยู่ด้วยกัน ร้อยละ ๖๐.๕๐ รองลงมามีสถานภาพโสด ร้อยละ ๓๑.๕๐ นอกจากนั้นมีสถานภาพ
หม้ายหรือหย่าร้างหรือแยกกันอยู่ ร้อยละ ๘.๑๐ 
  ระดับการศึกษา พบว่า ก าลังพลที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ร้อยละ ๓๘.๗๐ รองลงมาส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ร้อยละ ๒๙.๘๐ ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ ๒๒.๖๐ ส าเร็จ
การศึกษาระดับต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ ๗.๓๐ นอกจากนั้นส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอก ร้อยละ ๑.๖๐ 
  ชั้นยศ พบว่า ก าลังพลที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นพนักงานราชการ ร้อยละ 
๒๑.๐๐ รองลงมาเป็นลูกจ้าง ร้อยละ ๑๙.๔๐ ชั้นยศนาวาอากาศตรี นาวาอากาศโท และนาวา
อากาศเอก ร้อยละ ๑๗.๘๐ ชั้นยศเรืออากาศตรี เรืออากาศโท และเรืออากาศเอก ร้อยละ ๑๕.๓๐ 
ชั้นยศพันจ่าอากาศตรี พันจ่าอากาศโท และพันจ่าอากาศเอก ร้อยละ ๑๓.๗๐ และมีชั้นยศจ่า
อากาศตรี จ่าอากาศโท และจ่าอากาศเอก ร้อยละ ๑๒.๘๐ 
  อายุราชการ พบว่า ก าลังพลที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่มีอายุราชการ ๒๑ – ๓๐ 
ปี ร้อยละ ๓๐.๖๐ รองลงมามีอายุราชการ ๑ – ๑๐ ปี ร้อยละ ๒๙.๐๐ และมีอายุราชการ ๑๑ – 
๒๐ ปี ร้อยละ ๒๕.๐๐ นอกจากนั้นมีอายุราชการ ๓๑ – ๓๖ ปี ร้อยละ ๑๕.๓๐ 
 ๕.๒  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะงาน 
  จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะงาน ของก าลังพลที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
ประกอบด้วย ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านความหลากหลายของทักษะ ด้านเอกลักษณ์ของงาน ด้าน
ความส าคัญของงาน ด้านความมีอิสระในงาน และด้านผลย้อนกลับของงาน ผลการวิเคราะห์
คุณลักษณะงาน มีรายละเอียดดังนี้ 
  จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะงาน ของก าลังพลที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ใน
ตารางที่ ๔.๒ พบว่าก าลังพลที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีคุณลักษณะงานโดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย ๓.๗๐ และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ปรากฏว่า 
  ด้านความหลากหลายของทักษะ พบว่า ก าลังพลที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีคุณลักษณะ
งานด้านความหลากหลายของทักษะโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๓.๕๗ เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ ๑. ท่านต้องใช้
ความรู้ความสามารถหลายอย่างในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบของท่าน มีค่าเฉลี่ย ๓.๘๑  
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และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ ๕. งานที่ท่านท าต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์หลายอย่าง  
มีค่าเฉลี่ย ๓.๔๑ 
  ด้านเอกลักษณ์ของงาน พบว่า ก าลังพลที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีคุณลักษณะงานด้าน
เอกลักษณ์ของงานโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๓.๕๐ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ๒ ข้อ และระดับปานกลาง ๓ ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ  
ข้อ ๖. ท่านสามารถปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายได้จนส าเร็จ มีค่าเฉลี่ย ๔.๐๘ และ
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ ๙. ท่านสามารถระบุข้อบกพร่องที่เกิดจากการปฏิบัติงานได้  
มีค่าเฉลี่ย ๓.๒๓ 
  ด้านความส าคัญของงาน พบว่า ก าลังพลที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีคุณลักษณะงานด้าน๙
ความส าคัญของงานอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๔.๑๘ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมากที่สุด ๓ ข้อ และระดับมาก ๒ ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ ๑๔. งานที่ท่าน
ท าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติในหน่วยงาน มีค่าเฉลี่ย ๔.๒๕ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
คือ ข้อ ๑๒. งานของท่านเป็นส่วนที่ส าคัญของหน่วยงาน มีค่าเฉลี่ย ๔.๑๐ 
  ด้านความมีเอกสิทธ์ในงาน พบว่า ก าลังพลที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีคุณลักษณะงาน
ด้านความมีเอกสิทธ์ในงานอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๓.๗๐ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ ๑๗. ท่านสามารถก าหนดกิจกรรมใน
แต่ละวันได้ มีค่าเฉลี่ย ๓.๗๓ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ ๑๙. ท่านสามารถก าหนดวิธีการ
ปฏิบัติงานได้ มีค่าเฉลี่ย ๓.๖๗ 
  ด้านผลย้อนกลับของงาน พบว่า ก าลังพลที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีคุณลักษณะงานด้าน 
ผลย้อนกลับของงานอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๓.๗๐ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ ๒๑. มีแผนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ที่ชัดเจน มีค่าเฉลี่ย ๓.๗๗ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ ๒๒. มีการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของท่านอย่างเป็นประจ าและต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ย ๓.๓๐ 
 ๕.๓  สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะงาน 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะงานของก าลังพลที่ เป็นกลุ่มตัวอย่าง พบว่า 
คุณลักษณะงานโดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย ๓.๗๐) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
คุณลักษณะงานทุกด้านอยู่ในระดับมากทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่ คุณลักษณะงานด้านความหลากหลายของ
ทักษะ (ค่าเฉลี่ย ๓.๕๗) คุณลักษณะงานด้านเอกลักษณ์ของงาน (ค่าเฉลี่ย ๓.๕๐) คุณลักษณะงานด้าน
ความส าคัญของงาน (ค่าเฉล่ีย ๔.๑๙) คุณลักษณะงานด้านความมีเอกสิทธิ์ในงาน (ค่าเฉลี่ย ๓.๗๐) และ
คุณลักษณะงานด้านผลย้อนกลับของงาน (ค่าเฉลี่ย ๓.๕๓) 
 ๕.๔  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลขวัญในการปฏิบัติงาน 
  จากผลการวิเคราะห์ขวัญในการปฏิบัติงานของก าลังพลที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
ประกอบด้วย ๖ ด้าน ได้แก่ ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ด้านความมั่นคงและโอกาส ด้าน
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ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ด้านรายได้และสวัสดิการ ด้านสภาพการปฏิบัติงาน และด้านสุขภาพ
และการปฏิบัติงาน ผลการวิเคราะห์ขวัญในการปฏิบัติงาน มีรายละเอียดดังนี้ 
  จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลขวัญในการปฏิบัติงานของก าลังพลที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
พบว่า ก าลังพลที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีขวัญในการปฏิบัติงานโดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 
๓.๙๑ และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ปรากฏว่า 
  ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา พบว่า ก าลังพลที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีขวัญใน
การปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๓.๓๕ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ๒ ข้อ และระดับปานกลาง ๓ ข้อ โดยข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ ๑. ผู้บังคับบัญชามีความจริงใจต่อท่าน มีค่าเฉลี่ย ๓.๘๘ และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ ๕. ผู้บังคับบัญชารับฟังความคิดเห็นในการปฏิบัติงานของท่าน มีค่าเฉลี่ย 
๓.๒๗ 
  ด้านความมั่นคงและโอกาส พบว่า ก าลังพลที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีขวัญในการ
ปฏิบัติงานด้านความมั่นคงและโอกาสโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๔.๑๐ เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ๒ ข้อ และระดับมาก ๓ ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ ข้อ ๗. ในสถานที่ท างานของท่านมีความปลอดภัยต่อทรัพย์สินของท่าน มีค่าเฉลี่ย ๔.๓๑ 
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ ๙. ท่านมีโอกาสได้เข้าร่วมรับการอบรม เพ่ือหาความรู้ให้มาก
ขึ้น มีค่าเฉลี่ย ๓.๘๐ 
  ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน พบว่า ก าลังพลที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีขวัญในการ
ปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๔.๐๐ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ๑ ข้อ และระดับมาก ๔ ข้อ โดยข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ ๑๑. เพ่ือนร่วมงานของท่านมีการช่วยเหลือการปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน มี
ค่าเฉลี่ย ๔.๒๓ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ ๑๓. เพ่ือนร่วมงานรับฟังความคิดเห็นจากท่าน
เป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ย ๓.๘๔ 
  ด้านรายได้และสวัสดิการ พบว่า ก าลังพลที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีขวัญในการ
ปฏิบัติงานด้านรายได้และสวัสดิการโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๓.๔๖ เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ๔ ข้อ และระดับปานกลาง ๑ ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
คือ ข้อ ๑๗. รายได้ที่ท่านได้รับสามารถท าให้ท่านใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ย ๓.๕๗ 
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ ๑๘. รายได้ในการท างานของท่านแต่ละเดือนเพียงพอต่อการ
เลี้ยงครอบครัว มีค่าเฉลี่ย ๓.๓๒ 
  ด้านสภาพการปฏิบัติงาน พบว่า ก าลังพลที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีขวัญในการ
ปฏิบัติงานด้านสภาพการปฏิบัติงานโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๔.๑๑ เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ๓ ข้อ และระดับมาก ๒ ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
คือ ข้อ ๒๔. หน่วยงานของท่านมีการจัดสถานที่อย่างกว้างขวางเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน  
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มีค่าเฉลี่ย ๔.๓๓ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ ๒๒. ยานพาหนะที่จะใช้ในการปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของท่านมีเพียงพอ มีค่าเฉลี่ย ๓.๘๑ 
 ๕.๕  สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลขวัญในการปฏิบัติงาน 
  ผลการวิเคราะห์ขวัญในการปฏิบัติงานของก าลังพลที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ขวัญใน
การปฏิบัติงานโดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย ๓.๙๑) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ขวัญ
ในการปฏิบัติงานของก าลังพลอยู่ในระดับมาก ๕ ด้าน ได้แก่ ขวัญในการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชา (ค่าเฉลี่ย ๓.๕๒) ขวัญในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงและโอกาส (ค่าเฉลี่ย ๔.๑๐) ขวัญ
ในการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน (ค่าเฉลี่ย ๔.๐๐) ขวัญในการปฏิบัติงานด้านรายได้
และสวัสดิการ (ค่าเฉลี่ย ๓.๔๖) และขวัญในการปฏิบัติงานด้านสภาพการปฏิบัติงาน (ค่าเฉลี่ย ๔.๑๑) 
อยู่ในระดับมากท่ีสุด ๑ ด้าน ได้แก่ ขวัญในการปฏิบัติงานด้านสุขภาพและการปฏิบัติงาน (ค่าเฉลี่ย 
๔.๒๖) 
 

๖.  อภิปรายผล  
 ๖.๑.  อภิปรายผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะงาน 
 จากผลการวิจัย พบว่า ก าลังพลที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีคุณลักษณะงานโดยรวมเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ย ๓.๗๐ ทั้งนี้ เพราะว่าก าลังพลส่วนใหญ่ได้มีโอกาสใช้ความรู้ความสามารถ 
ของตนเองอย่างเต็มที่ และได้รับผิดชอบงานในปริมาณที่เหมาะสม อีกทั้งยังสามารถแสดงความ
คิดเห็นของตนเองในการท างานได้อย่างเต็มที่ ซึ่งจะท าให้ก าลังพลเกิดความกระตือรือร้นในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดผลส าเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีความต้องการของ Maslow1 ในล าดับที่ ๓ คือ
เรื่องของความต้องการทางสังคม เมื่อความต้องการได้รับการตอบสนอง ขวัญในการปฏิบัติงานก็จะ
สูงตามไปด้วย 
 ๖.๒  อภิปรายผลการวิเคราะห์ขวัญในการปฏิบัติงาน 
 จากผลการวิจัย พบว่า ก าลังพลที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีขวัญในการปฏิบัติงานโดยรวมเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย ๓.๙๒ ทั้งนี้ เพราะว่ามีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้บรรลุผล
ส าเร็จตามเป้าหมายของหน่วยงาย มีการได้รับความร่วมมือจากเพ่ือร่วมงานเป็นอย่างดี  
และยังได้รับการดูแลเอาใจใส่จากผู้บังคับบัญชาที่คอยให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่
เกิดจากการท างานได้เป็นอย่างดี อีกทั้ง ยังมีบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้ก าลังพลมี
ความสุขและสนุกกับงานที่ท า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัยพร  เฮงจิตตระกูล ๒๕๔๕ ที่ได้ศึกษา
เรื่องขวัญในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ สถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 
พบว่า มีขวัญในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูง 
 ๖.๓  สรุปการอภิปรายผล 

                                                                                 
1 Maslow, Abraham H., Motivation and Personality, (New York: Harper and Row, 1954), 

p.84. 
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   คุณลักษณะงานโดยรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับขวัญในการปฏิบัติงานของก าลังพล ที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิต ๐.๐๑ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ เพราะว่างานที่ก าลังพลท าอยู่
ต้องปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน มีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากเพ่ือร่วมงาน มีการชี้แจง
ข้อมูลพร้อมทั้งระบุข้อขัดข้อและปัญหาในการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ สถานที่ท างานของ
ก าลังพลจะต้องแบ่งเป็นสัดส่วน มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ปราศจากมลพิษทางอากาศ ซึ่งจะท าให้
ก าลังพลมีความรู้สึกอยากมาปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ส่วนรายได้และสวัสดิการก็เป็นส่วนหนึ่งของ
ปัจจัยสี่ จ าเป็นอย่างยิ่งในการด ารงชีวิตของก าลังพล เมื่อรายได้และสวัสดิการที่ก าลังพลได้รับดี 
ก าลังพลก็มีความกระตือรือร้นการท างานที่ดีเช่นกัน รวมถึงการมีความรู้สึกภูมิใจที่ได้ใช้ความรู้
ความสามารถหลายอย่างในการปฏิบัติงานเพ่ือให้งานนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน จึงส่งผล
ให้ก าลังพลรู้สึกพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และส่งผลให้เกิดขวัญในการปฏิบัติงานที่ดี ซึ่งสอดคล้อง
กับทฤษฏี X และทฤษฎี Y  ของ McGregor ที่ชี้ให้เห็นว่าการจูงใจให้คนท างานนั้นต้องใช้ทฤษฎี Y 
และมองคนในแง่ดี เปิดโอกาสให้เขาได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ 
  

๘.  ข้อเสนอแนะ 
 ๘.๑  ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
    ๘.๑.๑  จากผลการวิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะงาน พบว่า คุณลักษณะงานทุกด้าน
อยู่ในระดับมาก แต่ด้านเอกลักษณ์ของงานมีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าด้านอ่ืน ดังนั้น ผู้บังคับบัญชาควรจะรับ
ฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากก าลังพลให้มากกว่าเดิม หรือจัดท ากล่องรับฟังความคิดเห็นขึ้น
เพ่ือพัฒนาบุคลากรและผลผลิตให้ดียิ่งขึ้น ผู้บังคับบัญชาควรจะให้ก าลังพลมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ในการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอนได้ เพ่ือที่จะน าข้อมูลเสนอผู้บังคับบัญชาให้แก้ไขปัญหาข้อบกพร่อง
ของงานให้ดียิ่งขึ้น ควรจะมีการประชุมเพ่ือปรึกษาหารือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานที่ท า หรือ
ผู้บังคับบัญชาลงพ้ืนที่ปฏิบัติเพ่ือดูปัญหาหรือข้อบกพร่องในงานที่ผู้ใต้บังคับบัญชาท า  เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุตรงตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานต่อไป 
    ๘.๑.๒  จากผลการวิจัยเกี่ยวกับขวัญในการปฏิบัติงาน พบว่า ขวัญในการ
ปฏิบัติงานของก าลังพลอยู่ในระดับมาก ๔ ด้าน คือ ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ด้านความ
มั่นคงของโอกาส ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ด้านรายได้และสวัสดิการ และด้านสภาพการ
ปฏิบัติงาน ส่วนขวัญในการปฏิบัติงานที่อยู่ในระดับมากที่สุดมีเพียงด้านเดียว คือด้านสุขภาพและ
จิตใจ โดยขวัญในการปฏิบัติงานด้านรายได้และสวัสดิการมีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าด้านอ่ืน ดังนั้น การ
ส่งเสริมขวัญในด้านรายได้และสวัสดิการโดยตรงก็คือ การเพ่ิมรายได้ให้สูงขึ้นโดยให้สอดคล้องกับค่า
ครองชีพที่สูงขึ้นตามไปด้วย แต่ก็เป็นเรื่องยากส าหรับการปรับเปลี่ยนเรื่องนี้ในระบบราชการ จึงควร
จะมีการส่งเสริมการให้ความรู้ การสนับสนุนส่งเสริมให้ก าลังพลมีอาชีพเสริม และควรมีการอ านวย
ความสะดวกเก่ียวกับสวัสดิการด้านต่าง ๆ ให้ได้รับความสะดวกมากที่สุด 
    ๘.๑.๓  จากผลการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะงานกับขวัญในการ
ปฏิบัติงาน พบว่าคุณลักษณะงานทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านความหลากหลายของทักษะ ด้านเอกลักษณ์
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ของงาน ด้านความส าคัญของงาน ด้านความเป็นอิสระ และด้านผลย้อนกลับของงาน ทุกด้านอยู่ใน
ระดับมาก และทุกด้านมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับขวัญในการปฏิบัติงาน ทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่ ด้าน
ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ด้านความม่ันคงและโอกาส ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ด้าน
รายได้และสวัสดิการ ด้านสภาพการปฏิบัติงาน และด้านสุขภาพและจิตใจ ทุกด้านอยู่ในระดับมาก 
ดังนั้น สรุปได้ว่า ขวัญในการปฏิบัติงานจะดีก็ต่อเมื่อคุณลักษณะงานดี คือ มีการรับฟังความคิดเห็น
ของกันและกัน มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการปรึกษาหารือปัญหาหรือข้อขัดข้องในการ
ปฏิบัติงาน มีการปฏิบัติงานที่ดีสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน เพ่ือที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุตรง
ตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน และส่งผลให้ขวัญในการปฏิบัติงานสูงตามไปด้วย 
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การพัฒนากระบวนการยุติธรรมตามแนวพุทธ 
Development of the Justice Process in the Buddhist Perspectives 

 
สวัสดิ์ จิรัฏฐิติกาล 

บทคัดย่อ 
 บทความวิจัย มีวัตถุประสงค์ ๑) เพ่ือศึกษาความยุติธรรมในการปฏิบัติต่อผู้กระท าผิดตาม
หลักพระพุทธศาสนา ๒) เพ่ือศึกษาการด าเนินการและปัญหาการด าเนินการของบุคลากรใน
กระบวนการยุติธรรม ๓) เพ่ือศึกษาการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการพัฒนาบุคลากรใน
กระบวนการยุติธรรม ผลการศึกษาวิจัยพบว่า  

๑. ความยุติธรรมในการปฏิบัติต่อผู้กระท าผิดตามหลักพระพุทธศาสนาเมื่อพิจาราา
ทางด้านกระบวนการยุติธรรมตามหลักสังคหวัตถุธรรม ๔ ประการ ได้แก่ ทาน พบว่า   มีระดับ
ความคิดเห็นต่อกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยอยู่ในระดับมาก – มากที่สุด ปิยวาจา พบว่า มี
ความคิดเห็นต่อกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยอยู่ในระดับปานกลาง อัตถจริยา พบว่า มี
ความคิดเห็นต่อกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยอยู่ในระดับปานกลางและ สมานัตตตา พบว่า 
ในภาพรวมมีความคิดเห็นต่อกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยอยู่ในระดับปานกลาง  

ความยุติธรรม คือ ความถูกต้องของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเสมอภาค และการการอยู่
ร่วมกันดังกล่าวจะต้องสอดรับกับความเป็นจริงตามหลักศีลธรรม และจริยธรรมทางศาสนา แบ่งได้
เป็นความยุติธรรมในพระพุทธศาสนา และความยุติธรรมตามกฎเกาฑ์ธรรมชาติ ความยุติธรรมจะ
ไม่เกิดถ้ามีอคติท าให้มนุษย์สูญเสียความเที่ยงธรรม 

๒. การด าเนินการและปัญหาการด าเนินการของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม  การ
ด าเนินการของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม องค์กรในกระบวนการยุติธรรมถือว่าคุาธรรม 
ศีลธรรมและจริยธรรมเป็นหัวใจในด้านการปฏิบัติหน้าที่เพราะประเทศจะต้องมีความยุติธรรม 
ปัญหาการด าเนินการของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน การไม่
น าเอาหลักธรรมมาปรับใช้ การขาดการฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมของพุทธศาสนา 

๓. การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมผู้ปฏิบัติ
ต้องปราศจากอคติและน าเอาหลักสังคหวัตถุธรรมมาปรับใช้โดย ก่อนเข้ารับหน้าที่ต้องให้ ความรู้ใน
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มุ่งเน้นที่ตัวบุคคลให้มีจิตส านึกที่ดี รู้จักละอายต่อการท าสิ่งที่ไม่
ถูกต้อง ปราศจากอคติและยึดหลักธรรมาธิปไตย ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ในหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาและ ตั้งมั่นในความถูกต้องไม่เอนเอียงไปตามกระแสสังคม  
ค าส าคัญ: การพัฒนา,กระบวนการยุติธรรม,แนวพุทธ 

                                                           


 นักวิชาการด้านการพัฒนาพฤตินิสัย กระทรวงยุติธรรม 
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ABSTRACT  
 The study of Development of the Justice Process in the Buddhist 
Perspectives has an objective to study Buddhist principles In Justice practice for the 
Offender, to study the implementation and operation of the justice personnel, and 
to study the application of Buddhist principles in the development of personnel in 
the justice process. 

The results of study found that  
1. Buddhist principles In Justice practice for the Offender. When considering 

the process by Sangahavatthu. In letting to found that the opinions of the justice 
process of the country is high level. In eloquence to found that the opinions of the 
justice process of the country is moderate. In making himself useful to found that 
the opinions of the justice process of the country is moderate. And in posing to 
found that the opinions of the justice process of the country is moderate. Justice is 
the right of society to live together in equality. And coexistence must be matched 
by the reality on morality. Religion and Ethics There are justice in Buddhism. And 
the rules of natural justice Justice will not be prejudiced if humans lose objectivity. 

2. The implementation and operation of the justice personnel The 
execution of justice personnel. Justice is a moral enterprise Morals and ethics are at 
the heart of their duties, because the country has to be fair. The problems of the 
justice personnel, including the selfish personal interests. Do not take the principle to 
apply. Lack of training for a better understanding of the principles of Buddhism. 

3. The application of Buddhist principles in the development of personnel 
in the justice process. Practitioners must be unbiased and fair to bring the main 
object Sangahavatthu deployment. Before taking office, must Knowledge of the 
principles of Buddhism. Focus on the person of a good conscience. Known 
ashamed of doing something wrong. Candor and principles Trrmatipati Training staff 
have the knowledge and principles of Buddhism. Once established, the accuracy is 
not inclined to society. 
Keywords: Development, Justice Process ,Buddhist Perspectives 
 
 

๑.บทน า 
กระบวนการยุติธรรมจากต้นทางสู่ปลายทางประกอบไปด้วย ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

ส านักงานอัยการสูงสุด ส านักงานศาลยุติธรรม และกรมราชทัาฑ์ ต่างมีหน้าที่ด าเนินงานด้านการ
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ป้องกันสังคมในส่วนของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เมื่อมีผู้กระท าผิดกฎหมายเกิดขึ้น
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม จะด าเนินการหาตัวผู้กระท าความผิดมารับผิดเพ่ือให้สังคมสงบ
สุข และไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่ผู้อ่ืน โดยจะเริ่มจากเจ้าหน้าที่ต ารวจเป็นหน่วยงานแรกที่รับผิดชอบ
ต่อกระบวนการยุติธรรม ต ารวจเป็นผู้จับกุมผู้กระท าความผิดและท าการรวบรวมพยานหลักฐานที่ได้
จากการสอบสวนแล้วส่งเรื่องหรือส านวนสอบสวนให้พนักงานอัยการซึ่งเป็นทนายของแผ่นดิน เป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งด าเนินคดีต่อจากพนักงานสอบสวน เพ่ือฟ้องผู้ต้องหาต่อศาลต่อไป ศาลยุติธรรม
เป็นผู้ท าหน้าที่ พิจาราาชี้ขาดคดีหรือตัดสินคดีตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ศาลแบ่ง
ออกเป็น ๓ ชั้น ศาลชั้นต้น คือ ศาลที่จะเริ่มพิจาราาอรรถคดีเป็นเบื้องแรก ศาลชั้นต้นที่มีอ านาจ
พิจาราาพิพากษาคดีอาญา ส าหรับในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ศาลแขวงพระนครเหนือ ศาลแขวง
พระนครใต้ ศาลแขวงธนบุรี ศาลจังหวัดมีนบุรี ศาลคดีเด็กและเยาวชนกลาง ศาลอาญาธนบุรี และ
ศาลอาญา ส่วนในจังหวัดอ่ืนได้แก่ ศาลแขวง ศาลจังหวัด และศาลคดีเด็กและเยาวชน ศาลอุทธรา์ 
คือ ศาลซึ่งวินิจฉัยข้อผิดพลาด หรือข้อขาดตกบกพร่องของศาลชั้นต้น เพ่ือให้เกิดความยุติธรรมใน
กระบวนวิธีพิจาราาอรรถคดี ศาลอุทธรา์นั้นเดิมมีอยู่ศาลเดียว ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร แต่
ปัจจุบันได้ขยายออกไปอีก ๙ ศาล คือ ศาลอุทธรา์ ภาค ๑ – ๙ ศาลฎีกา เป็นศาลสูงสุดของศาลใน
ระบบศาลยุติธรรมมีศาลเดียว ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครมีอ านาจหน้าที่ในการวินิจฉัยความบกพร่อง
หรือข้อผิดพลาดในการพิจาราาคดีของศาลอุทธรา์อีกขั้นหนึ่ง  เจ้าหน้าที่ฝ่ายราชทัาฑ์เป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเกือบทุกขั้นตอน โดยท าหน้าที่
ควบคุมผู้ต้องหาหรือจ าเลยไว้ในระหว่างการด าเนินคดีอาญาไม่ว่าจะเป็นชั้นก่อนศาลพิจาราา 
ระหว่างการพิจาราา ตลอดจนภายหลังการพิจาราาพิพากษา ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการในศาล
ชั้นต้น ศาลอุทธรา์ หรือศาลฎีกา เจ้าหน้าที่ฝ่ายราชทัาฑ์มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามค าสั่งของศาล 
เช่น ควบคุมตัว ปล่อยตัว หรือแม้แต่ค าพิพากษาประหารชีวิต ก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ราชทัาฑ์ ที่จะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามค าพิพากษาของศาล เป็นต้น อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่
ฝ่ายราชทัาฑ์ยังมีความรับผิดชอบส าคัญอ่ืนอีก คือ การฝึกอบรม และแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ถูกคุมขังให้กลับ
ตนเป็นคนดี ด้วยการให้การอบรมทั้งในด้านศีลธรรมและอาชีพ เพ่ือให้ผู้ต้องขังสามารถปรับตัวเข้า
กับสังคมภายนอกได้ภายหลังได้รับการปล่อยตัวไป 
 กฎหมายหรือกฎสมมติของมนุษย์เป็นคุาเมื่อเป็นเครื่องมือสนองความต้องการของธรรม
แต่เมื่อความต้องการธรรมจางหาย กฎหมายก็อาจกลายเป็นเครื่องมือสนองความปรารถนาส่วนตัว
ของบุคคล เช่น เป็นเครื่องมือของการแสวงหาผลประโยชน์ของตน หรือการกลั่นแกล้งท าร้าย
ผู้อื่น กฎหมายเป็นกฎสมมติของมนุษย์มีก าเนิดขึ้นเพ่ือช่วยสนับสนุนธรรมหรือกฎของธรรมชาติ ให้
ปรากฏผลเป็นจริงหนักแน่นในสังคมมนุษย์ แต่เมื่อคนแปลกแยกจากความจริงแท้แห่งธรรม หรือ
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หลงลืมมองข้ามไปเข้าไม่ถึงธรรมแล้ว กฎหมายหรือกฎสมมติของมนุษย์นั้นก็เลื่อนลอยคลาดเคลื่อน
จากคุาค่าที่แท้จริง และกลับกลายเป็นเครื่องท าลายสังคมมนุษย์เสียเอง๑  
 หลักสิทธิมนุษยชนเกิดข้ึนเพื่อให้ทุกคนในโลกนี้ยอมรับสิทธิของความเป็นมนุษย์ บุคคลย่อม
มีสิทธิเสรีภาพ การทรมาน การทารุากรรม หรือลงโทษโหดร้ายจะกระท ามิได้ นั่นคือเจ้าหน้าที่
จะต้องปฏิบัติโดยอาศัยกฎหมาย เช่น การตรวจค้นก็ควรมีหมายค้น การจับกุมใครก็ต้องตรวจสอบ
และมีหมายจับเสียก่อน     จะปฏิบัติเปรียบเสมือนผู้กระท าผิดไม่ได้ การกล่าวหาในคดีอาญาต้อง
สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจ าเลยไม่มีความผิดก่อนค าพิพากษาอันถึงที่สุด แสดงว่าในการ
ปฏิบัติจะปฏิบัติต่อบุคคลเหล่านั้นเสมือนเป็นผู้กระท าผิดที่ศาลได้พิพากษาว่าผิดแล้วมิได้ 
พระพุทธศาสนาเป็นสถาบันหลักของประเทศไทย พระพุทธศาสนาจึงมีบทบาทส าคัญของวิถีชีวิต
ของคนไทยในด้านต่างๆ รวมทั้งทางด้านการปกครองและกฎหมาย การพัฒนาโดยน าหลักพุทธ
ธรรมมาปรับใช้สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี โดยเราต้องหาปัจจัยที่จะน าไปสู่การ
พัฒนาที่ดีและสามารถจัดการกับเหตุปัจจัยต่างๆ ที่เข้ามาได้ 
 

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
๒.๑ เพ่ือศึกษาความยุติธรรมในการปฏิบัติต่อผู้กระท าผิดตามหลักพระพุทธศาสนา 
๒.๒ เพ่ือศึกษาการด าเนินการและปัญหาการด าเนินการของบุคลากรในกระบวนการ

ยุติธรรม 
๒.๓ เพ่ือศึกษาการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม 

 

๓. ขอบเขตของการวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาแนวคิดตามหลักพระพุทธศาสนาต่อการพัฒนาการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ เจ้าหน้าที่ต ารวจ พนักงานอัยการ ผู้พิพากษา และ
เจ้าหน้าที่ราชทัาฑ ์
 

๔. วิธีด าเนินการวิจัย 
๔.๑ รูปแบบการวิจัย  
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยสนใจหลักพุทธธรรมที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนา

กระบวนการยุติธรรมผู้วิจัยได้เลือกหลักสังคหวัตถุธรรมและใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed 
Methods Research)  ๑) การวิจัยเชิงปริมาา (Quantitative Research) ใช้แบบสอบถามพระสงฆ์
ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร จ านวน ๔๐๐ ชุด เพ่ือศึกษาการน าหลักสังคหวัตถุธรรม มาใช้ในการ
พัฒนากระบวนการยุติธรรม ๒) การวิจัยเชิงคุาภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีวิจัยเชิง

                                                           
๑ พระพรหมคุาาภรา์ (ป. อ. ปยุตฺโต) นิติศาสตร์แนวพุทธ (กรุงเทพมหานคร:สถาบันกฎหมายอาญา

,๒๕๓๙) หน้า ๘. 
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เอกสาร (Documentary Research) และการสัมภาษา์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ (Key Informant)  

๔.๒ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย  
๑.) ประชากร การวิจัยเชิงปริมาา ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามพระสงฆ์ในเขตจังหวัด

กรุงเทพมหานคร ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากระบวนการยุติธรรมตามแนวพุทธ  การวิจัยเชิง
คุาภาพ ผู้วิจัยจะศึกษาจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ พนักงานอัยการ ผู้พิพากษา เจ้าหน้าที่ ราชทัาฑ์
และกลุ่มนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากระบวนการยุติธรรมตามแนวพุทธ 

๒.) กลุ่มตัวอย่าง การวิจัยเชิงปริมาา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้ท าการสุ่มมา
จากประชากรพระสงฆ์ในเขตกรุงเทพมหานครทั้งหมด โดยได้ข้อมูลจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จ านวน ๑๖,๐๐๗ รูป จากการเปิดตารางส าเร็จรูปของ 
R.V.Krejcie & D.W.Morgan๒ ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ ๓๗๕ ชุด แต่เพ่ือความสมบูรา์จึง
ใช้แบบสอบถามพระสงฆ์ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร จ านวนทั้งสิ้น ๔๐๐ ชุด  

การวิจัยเชิงคุาภาพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ได้แก่ ผู้พิพากษา พนักงานอัยการ 
เจ้าหน้าที่ต ารวจ เจ้าหน้าที่ราชทัาฑ์และนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากระบวนการยุติธรรมตาม
แนวพุทธ จ านวน ๑๐ ท่าน  
 

๕. ผลการวิจัย 
การศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนากระบวนยุติธรรมตามแนวพุทธ  ผลการวิ จั ย  พบว่ า  กลุ่ ม

ตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม จ านวน ๔๐๐ รูป กว่าครึ่ง คือร้อยละ ๕๕.๐ มีอายุอยู่ระหว่าง ๒๐–๓๐ 
ปี รองลงมา มีอายุระหว่าง ๓๑–๔๐ ปี ร้อยละ ๒๔.๕ อายุ ๔๑–๕๐ ปี ร้อยละ ๑๓.๐ และ อายุ ๕๑ ปี
ขึ้นไป ร้อยละ ๗.๕ ตามล าดับ 

เมื่อพิจาราาจ านวนพรรษาของพระสงฆ์ พบว่า ส่วนใหญ่กว่าครึ่ง คือ ร้อยละ ๖๔.๕ มี
จ านวนพรรษา ๑–๑๐ พรรษา ๑ ใน ๕ ของพระสงฆ์ มีจ านวนพรรษา ๑๑–๒๐ พรรษาและ ๒๑ 
พรรษา ขึ้นไป มีร้อยละ ๙.๐  

เมื่อพิจาราาทางด้านกระบวนการยุติธรรมตามหลักสังคหวัตถุธรรม ๔ ประการ โดยผลรวม
ด้านที่ ๑ คือ ทาน พบว่า ความคิดเห็นต่อกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยอยู่ในระดับมาก - 
มากที่สุด คือ ร้อยละ ๔๔.๕  

ผลรวมด้านที่ ๒ คือ ปิยวาจา พบว่า ความคิดเห็นต่อกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย
อยู่ในระดับปานกลาง คือ ร้อยละ ๔๑.๓  ผลรวมด้านที่ ๓ คือ อัตถจริยา พบว่า ความคิดเห็นต่อ
กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยอยู่ในระดับมาก – มากที่สุด คือ ร้อยละ ๔๔.๓ ผลรวมด้านที่ 

                                                           
๒ R.V.Krejcie & D.W.Morgan, อ้างใน บุญชม ศรีสะอาด, การวิจัยเบื้องต้น, พิมพ์ครั้งที่ ๗, 

(กรุงเทพมหานคร :    สุวีริยาสาส์น, พ.ศ. ๒๕๔๕), หน้า ๔๓.   
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๔ คือ สมานัตตตา พบว่า ในภาพรวมมีความคิดเห็นต่อกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยอยู่ใน
ระดับปานกลาง คือ ร้อยละ ๔๒.๘  

ความยุติธรรมในการปฏิบัติต่อผู้กระท าผิด 
       ๑) ความยุติธรรมในพระพุทธศาสนา ความยุติธรรมในมุมมองของพระพุทธศาสนาจัดได้
ว่าเป็นคุาธรรมประการหนึ่งที่สัมพันธ์กับ อารมา์ ยุติธรรม แบบแยกศัพท์เป็น ยุติกับธรรม จะ
พบว่า ว่า ยุติ มาจากค าว่า ยุตติ ในภาษาบาลี ซึ่งแปลว่า ชอบ หากน าไปผสมกับค าว่า ยุติธรรม 
สามารถแปลได้ว่า ความชอบธรรม  
   ๒) ความยุติธรรมตามกฎเกาฑ์ธรรมชาติ ความยุติธรรมตามกฎเกาฑ์ธรรมชาตินั้น เป็น
ความยุติธรรมที่สอดรับกฎเกาฑ์ของธรรมชาติ (Natural Law) ความยุติธรรมตามกฎธรรมชาติไม่ได้
อยู่กับตัวแปรที่บุคคล หรือสังคมก าหนดขึ้นมา หากแต่เป็นการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และเปลี่ยนแปลงไป
ตามเหตุและปัจจัยตามหลักของ อิทัปปัจจยตา ที่ว่า เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี  เมื่อสิ่งนี้เกิด สิ่งนี้จึงเกิด 
กลุ่มคนต่างๆ ที่อาศัยอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขในสังคมจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องออกแบบระเบียบ
หรือกฎเกาฑ์ต่างๆ ให้สอดรับ หรือใกล้เคียงกับกฎธรรมชาติให้มากที่สุด 

๓) อคติกับความยุติธรรม ความยุติธรรมจะไม่เกิดถ้ามีอคติท าให้มนุษย์สูญเสียความเที่ยง
ธรรม เพราะอคติจะท าให้สภาพจิตของมนุษย์ไม่เที่ยงแท้เพราะคลาดเคลื่อนไปจากธรรมจนน าไปสู่
ความเอนเอียงเข้าข้างใดข้างหนึ่ง พระพุทธศาสนาแบ่งประเภทของอคติไว้เป็น ๔ ประการ คือ (๑) 
ฉันทาคติ ความล าเอียงเพราะความความชอบ     (๒) โทสาคติ ความล าเอียงเพราะความ ไม่ชอบ 
เกลียดชัง หรือโกรธแค้น (๓) โมหาคติ ความล าเอียงเพราะความหลงเพราะไม่รู้ หรือความ
รู้เท่าไม่ถึงการา์  (๔) ภยาคติ ความล าเอียงเพราะความกลัว การท าให้เสียความยุติธรรม เพราะมี
ความหวาดกลัว  
 

๖. อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยเรื่อง “การพัฒนากระบวนการยุติธรรมตามแนวพุทธ” มีประเด็นการ

อภิปรายผลดังนี้ 
๑) ความยุติธรรมในการปฏิบัติต่อผู้กระท าผิด 
เมื่อพิจาราาทางด้านกระบวนการยุติธรรมตามหลักสังคหวัตถุธรรม ๔ พบว่า ในภาพรวม

พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยอยู่ในระดับมาก – มากท่ีสุด คือ ร้อย
ละ ๔๔.๓ ทั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระใบฎีกาศราวุฒิ มหาลาโภ (หงษ์ค า) ได้ศึกษา การ
บริหารงานตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัด
ชัยภูมิ พบว่า พนักงานส่วนต าบลมีการบริหารงานตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในเขตอ าเภอคอนสวรรค์ อยู่ในระดับมาก  

๒) การด าเนินการและปัญหาการด าเนินการ 
 องค์กรในกระบวนการยุติธรรมถือว่าคุาธรรม ศีลธรรม และจริยธรรมเป็นหัวใจในด้านการ
ปฏิบัติหน้าที่ เพราะการที่รัฐบาลปกครองประเทศจะต้องมีความยุติธรรมสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
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นางอรอนงค์ มหามิตร ได้ศึกษา การจัดสวัสดิการชุมชนด้วยหลักสังคหวัตถุ ๔ ของชุมชนหนอง
ลูกช้าง ต าบลบ้านขาม อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ  จากการศึกษาในเชิงเอกสารและคัมภีร์ทาง
พระพุทธศาสนาพบว่า ธรรมะที่เรียกว่าสังคหวัตถุ ๔ นั้น เป็นธรรมที่แสดงให้เห็นถึงหลักการ
สงเคราะห์ช่วยเหลือกันให้บรรลุความสาเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้  และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ  

๓) การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการพัฒนา 
ความยุติธรรมถือเป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่งในสังคมมนุษย์ หากพิจาราาตามหลักการแนวคิด

ของศาสนาพุทธและวิธีคิดกระบวนระบบซึ่งมองว่าทุกสรรพสิ่งในโลกไม่เคยหยุดนิ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา จะเห็นว่ากระบวนการยุติธรรมที่ดีควรปรับใช้ได้อย่าง
เหมาะสมและกว้างขวางสอดคล้องกับงานวิจัยของ จรัส เตชะวิจิตรา ได้ศึกษา กระบวนการยุติธรรม
ในการพิจาราาวิถีพุทธ พบว่า ต ารวจถือว่าเป็นต้นทางของกระบวนการยุติธรรม ถ้าต้นทางของ
กระบวนการยุติธรรมมีการสร้างพยานหลักฐานเท็จ หรือใช้อ านาจในทางมิชอบอาจส่งผลต่อรูปคดี 
ท าให้ประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมดังนั้นในขั้นตอนนี้ผู้ปฏิบัติจะต้องค านึงถึงผลประโยชน์
ส่วนรวม มิใช่เพื่อส่วนตัวหรือพวกพ้อง ส าหรับกระบวนการยุติธรรมในขั้นตอนการพิจาราาคดี เป็น
ขั้นตอนของพนักงานอัยการและผู้พิพากษา การปฏิบัติในขั้นตอนนี้ผู้ปฏิบัติต้องมีความเป็นธรรม
อย่างมากเนื่องจากกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ต้องปราศจากอคติการพิจาราาต้องมี
ความละเอียดรอบคอบทุกด้าน กระบวนการยุติธรรมในขั้นหลังการพิจาราาคดี เป็นการลงโทษ
ผู้กระท าความผิดตามค าพิพากษาของศาลมีการจ าคุกหรือประหารชีวิต กรมราชทัาฑ์ต้องท าไปเพ่ือ
ประโยชน์ต่อส่วนรวม การปฏิบัติต่อผู้กระท าความผิดต้องมีการฟ้ืนฟูจิตใจให้กลับมาเป็นคนดี 
 

๗. ข้อเสนอแนะ 
๗.๑ ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย    
๑) รัฐบาลควรน าเอาหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาพิจาราาควบคู่ในการออก

กฎหมายมาใช้ในกระบวนการยุติธรรมจะเกิดประโยชน์ การออกกฎหมายโดยไม่ค านึงถึงหลักธรรม
ในทางพระพุทธศาสนา กฎหมายนั้นอาจจะไม่เหมาะสมต่อการบังคับใช้ต่อประชาชนเนื่องจาก
ประเทศไทยนับถือศาสนาพุทธเป็นหลัก 

๒) รัฐบาลไม่ควรออกกฎหรือระเบียบตามกระแสสังคม เช่น กระแสของสังคมที่กดดันให้มี
การออกกฎหมายเมื่อมีการข่มขืนให้ประหารชีวิตผู้ที่กระท าความผิด เพราะในการกระท าความผิด
นั้นจะมีปัจจัยแวดล้อมในการกระท าความผิดหลายอย่าง  

๗.๒ ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติ   
๑) น าหลักปฏิบัติหรือธรรมะทางพุทธศาสนาไปให้เจ้าหน้าที่ตั้งแต่ระดับผู้บริหารจนถึง

เจ้าหน้าที่ระดับล่างเห็นความส าคัญ และมีการสอดแทรกการน าหลักธรรมไปใช้ในการฝึกอบรมหรือ
การสอบเลื่อนระดับในทุกระดับชั้น เพ่ือให้เกิดการเห็นคุาค่าในการน าธรรมะไปประยุกต์ใช้  
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๒) มีบทลงโทษผู้กระท าผิดในหน้าที่การงานอย่างชัดเจน มีการกระตุ้นให้บุคลากรเห็น
ความส าคัญของการปฏิบัติตามหลักธรรมค าสั่งสอนที่ดี มียกย่องเชิดชูผู้ปฏิบัติหน้าที่การงานที่ดี มี
การฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ ประโยชน์ของการปฏิบัติตนในทางที่ดี  

๗.๓ ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
๑) ศึกษาเปรียบเทียบประเทศต่างๆ ที่มีประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่ในการ

น าเอาหลักธรรมของศาสนาพุทธไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนากระบวนการยุติธรรม 
๒) วิจัยเชิงทดลองโดยน าหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปใช้ในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตั้งแต่

ระดับผู้บริหารจนถึงเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเห็นคุาค่าในการน าธรรมะไปประยุกต์ใช้  
๓) ศึกษารูปแบบกระบวนการพัฒนากระบวนการยุติธรรมบนฐานพุทธธรรมไปประยุกต์ใช้

ในการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง เพ่ือเป็นประโยชน์ในการปรับสภาพจิตใจตระหนักถึงความผิดพลาดที่
ผ่านมาในอดีต  
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การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แนวพุทธ 
Human Resource Development In Buddhist Approach 

 
พระมหาก าพล  คุณงฺกโร 

พระครูสมุทรวชิรานุวัตร (ธนัญชัย  อริญฺชโย) 
พระปลัดเชาวลิต  กิตฺติโสภโณ (เทวา) 

 
บทคัดย่อ 

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แนวพุทธ เป็นการพัฒนามนุษย์โดยบูรณาการหลักพุทธรรม
มาเป็นฐานความคิดให้เกิดทักษะ ความรู้ มีความเป็นเลิศทั้งทางด้านพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา 
โดยผ่านกระบวนการให้การศึกษาบูรณาการกับหลักกรรมฐาน การพัฒนาบูรณาการกับหลัก
ไตรสิกขา และการอบรมบูรณาการกับหลักมหาสติปัฎฐาน จนพัฒนามนุษย์ไปสู่ความเป็นเลิศและ
สมบูรณ์ น าองค์การไปสู่ความมั่นคงและความส าเร็จ 
ค าส าคัญ : ทรัพยากรมนุษย์, การพัฒนาแนวพุทธ 
 

ABSTRACT 
Human Resource Development in Buddhist Approach is Human 

Development by Buddhist moral code integration to be an idea base to create skills 
and knowledge with behavioral, mental and intelligent excellence via education 
process and integration with meditation in the Buddhist manner. Integration with 3 
studies of Buddhism and integration training with the Discourse of 4 Foundations of 
Mindfulness can develop humans to superiority and completion until the 
organization is led to stability and success. 
Keywords: Human Resource, Development in Buddhist Approach 
 
๑. บทน า 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานขององค์การและ
ของบุคลากร เพ่ือให้เกิดความเจริญก้าวหน้าภายในองค์การ และเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้

                                                           
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 


 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุร ี


 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆร์าชบุรี 
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การสร้างตัวตนของพ่อแม่ในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
The Construction of Parental Subjectivities in Homeschool 

 
กัญญาวีร์ แก้วนุ้ย 

สุรวุฒิ ปัดไธสง 

กิตติกร สันคติประภา 

บทคัดย่อ 
 บทความนี้เป็นการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัวไทยภายใต้แนวคิด “การ
ปกครอง” เกี่ยวกับ “การปกครองสู่จิตใจ” (Governmentality) และเทคโนโลยีแห่งอ านาจตัวตน
ด้วยเทคนิคการสารภาพ (Confession as Technology of the Self)  ตามแนวคิด Michel 
Foucault และ Andreas Fejes เข้ามาศึกษาวาทกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตกับการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว พ่อแม่ได้ปรับปรุงตัวตนของตัวเองที่มี “อิสรภาพในการการเรียนรู้” เพ่ือภารดรภาพ
แห่งรัฐ ผลการวิจัยพบว่า การสร้างอิสรภาพในการเรียนรู้นั้น มีตัวตนที่สร้างจากวิธีการดังกล่าว 
จ าแนกในแบบต่างๆ ได้แก่ ๑) ตัวตนแบบที่พ่อแม่เลือกจุดเน้นการเรียนรู้ให้ลูกเอง ๒) ตัวตนแบบที่
ลูกเลือกจุดเน้นการเรียนรู้ให้ตัวเอง  ๓) ตัวตนแบบที่พ่อแม่เลือกจุดเน้นการเรียนรู้ให้ลูกเอง
สอดคล้องไปกับลูกเลือกจุดเน้นของตัวเอง ตัวตนเหล่านี้สร้างขึ้นมาผ่านปฏิบัติการต่างๆ  อย่างไรก็
ตาม ปฏิบัติการก าหนดหลักสูตรส่วนบุคคล ปฏิบัติการย่อยในการก าหนดเค้าโครงหลักสูตร
การศึกษาส่วนบุคคล พ่อแม่มีอิสรภาพในการเรียนรู้ด้วยตัวเอง  
ค าส าคัญ: การปกครองสู่จิตใจ, การจัดการศึกษาโดยครอบครัว 

 
ABSTRACT 

 This research objective aimed to study Thai families which are studied by 
the concept of government pertained to governmentality and the confession as 
technology of the self as being generated by Michel Foucault and Andreas Fejes on 
making use of governmentality and the technology of self are also applied to this 
study in order to be comprehensible of the discourse on lifelong learning with the 
educational provision by parents. To the analysis on the construction of 
                                                           

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 สาขาวิชาพัฒนาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 สาขาวิชาพัฒนาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 
 
 



ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ)  พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙398

subjectivity, parents have modified themselves. In this respect, parenthood has a 
self-capability which is so-called "the homeschooler as autonomous learner" to 
meet the fraternity of state. The study found that to contrive the freedom of 
learnings, it has various selves from those ways as following types. First, a self which 
is chosen the ways of learning by parents. Second, a self which is picked up by 
children how to study themselves. Third, a self which is concordantly chosen by 
both parents and children. However, these selves in homeschooler as autonomous 
learner are constructed by many practices, especially in individual education plan 
practice for outlining practices. 
Keywords : Governmentality, Homeschool 
 
๑. บทน า 
 โลกแห่งศตวรรษท่ี ๒๑ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society) ต้องการมนุษย์ที่มี
ศักยภาพเพียงพอ สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจที่ทวีความซับซ้อน
ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัฒน์ได้ มนุษยใ์นสังคมแบบนี้จึงต้องเป็นมนุษย์ที่เรียนรู้ตลอดเวลา๑  มนุษย์
แบบนี้ต้องสามารถบูรณาการความรู้ในตัวเองและความรู้รอบตัวเข้าด้วยกัน เพ่ือน าความรู้มาใช้ใน
การด าเนินชีวิตได้และสามารถจัดการกับความซับซ้อนในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ความรู้เชิง
บูรณาการนี้จึงกลายเป็นเครื่องมือเพ่ือก้าวไปสู่การมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีต่อไป๒ ฉะนั้นแล้ว การจะ
ให้บรรลุเป้าหมายข้างต้น  มนุษย์จึงถูกท าให้กลายเป็นทุน (Human Capital) ก ากับให้มนุษย์ต้อง
สร้างศักยภาพของตัวเองทั้งด้านทักษะและความสามารถขึ้นมา  การลงทุนที่ส าคัญที่สุดคือการ
ลงทุนทางด้านการศึกษาโดยเฉพาะเด็กเพราะจะสามารถปรับตัวได้ดีในสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่
ซับซ้อน มนุษยต์้องพัฒนาและปรับปรุงตัวเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมให้ได้เพ่ือเข้าสู่การ
แข่งขัน โดยมนุษย์ต้องเรียนรู้ตลอดเวลาภายใต้สังคมแห่งการเรียนรู้  ดังนั้น ในการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว เป็นการสร้างศักยภาพทันต่อการปรับตัวในสังคมแห่งการเรียนรู้ พ่อแม่ที่พัฒนาตัวเองใน
การจัดการเรียนรู้ให้ลูกเองแทนที่จะส่งลูกเข้าสู่ระบบโรงเรียน มีศักยภาพเพียงพอให้มองว่าตนเองมี
ความสามารถน าลูกตนเองไปสู่เป้าหมายคุณภาพการศึกษาของชาติได้  
 การจัดการศึกษาโดยครอบครัวอยู่ภายใต้เหตุผลของเสรีนิยมใหม่ เป็นระบบคิดที่ให้พ่อ
แม่และเด็กสร้างศักยภาพด้วยตัวเอง เพ่ือจัดการกับความเปลี่ยนแปลงที่ให้สามารถคิดค านวณได้

                                                           
๑ Nicoll, Katherine, Flexibility and Lifelong Learning: Policy, Discourse and Politics , 

(New York:  Rougledge, 2006), p.7. 
๒ Fejes,Andreas. The confessing academic and living the present otherwise: Appraisal 

interviews and logbooks in academia. European Educational Research Journal.10(3): 2016. 
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ด้วยตัวของพวกเขาเอง (Risk Reflexive Government)๓ ดังนั้น เหตุผลแห่งความเสี่ยงจึงเข้ามา
เป็นเหตุผลในการปกครองของรัฐ (reason of state) เป็นวิธีคิดหรือระบบคิดเข้ามาก าหนดให้เรา
ปฏิบัติตามได้ (Gordon. ๑๙๙๑:๓) พ่อแมอ่าศัยเหตุผลนั้นเข้ามาสู่การตระหนักในตัวเองให้พวกเขา
ก ากับตัวเองอย่างไม่รู้ตัว ซึ่งกลายเป็นเทคโนโลยี “การปกครอง” (Government) ที่ไม่ใช่เป็นการ
ปกครองที่ผู้ปกครองบังคับให้ผู้มนุษย์ท าตามที่ตนต้องการ แต่เป็นการปกครองที่ตัวตนของพ่อแม่
พัฒนาตัวเอง๔ ปัจจุบันความสัมพันเชิงอ านาจ (Power Relations) ในความหมายของการปกครอง
ที่เรียกว่า “Governmentality” ที่เป็นความหมายที่กว้างในลักษณะของ “การน าแห่งการน า” 
(Conduct of the Conduct)๕ ซึ่งเป็นการก ากับตัวเองของมนุษย์หนึ่งๆ (Conduct) แต่
ขณะเดียวกันการก ากับมนุษย์นั้นยังน าให้มนุษย์อ่ืนๆ ก ากับตัวเองในแนวทางเดียวกันอีกด้วย 
(Lead) พ่อแม่พัฒนาศักยภาพของพ่อแม่ท้ังเชิงปัจเจกบุคคลและกลุ่มประชากร (Each and All) ใน
ความสัมพันธ์ของการเรียนรู้ตลอดเวลา เช่น การศึกษาผู้ใหญ่ ที่เรียกว่า “มนุษย์ที่ด าเนินการเอง” 
(Entrepreneurial Subjectivity) อันมีนัยของการให้อิสรภาพทางด้านการศึกษา การศึกษาโดย
ครอบครัวในฐานะการศึกษาทางเลือก (Alternative Education) ได้ใช้เทคโนโลยีการปกครองที่
ก ากับให้มนุษยห์นึ่งๆ ให้มีความปรารถนาสร้างตัวตนของตนเองในแบบทีเ่ราปกครองตัวเราเอง๖  
 การศึกษาโดยครอบครัว (Homeschool) ซึ่งเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางทั่วโลกรวมทั้งใน
สังคมไทย ผู้วิจันมองว่าการจัดการศึกษาตามความสนใจและการเรียนรู้แบบธรรมชาติมีความรู้ชุด
หนึ่งเข้ามาก ากับตามแนวคิดฟูโกเดี้ยน (Foucauldian) อย่างไรก็ตาม การตระหนักในศักยภาพของ
ตัวเองของพ่อแม่ โดยเข้ามาจัดการศึกษาให้บุตรหลานเองนั้น ไม่ได้เกิดขึ้นกับพ่อแม่มนุษย์ใดง่ายๆ  
แต่จะเกิดขึ้นกับพ่อแม่ที่ถูกก ากับด้วยอาศัยเหตุผลทางเศรษฐกิจแบบใหม่ เรียกว่า “การปกครอง
แบบเสรีนิยมใหม่” (Neoliberal Governmentality) ได้เขา้มาก ากับจิตใจของพ่อแม่ คิดคาดการณ์
ในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หลีกเลี่ยงความเสี่ยงเพ่ือความอยู่รอดของลูกพ่อแม่จึงต้องเรียนรู้ด้วย
ตนเองอยู่ตลอดเวลา พ่อแม่ผู้จัดการศึกษาให้ลูกเองจึงตกอยู่ภายใต้วาทกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(Discoures of Lifelong Learning) เป็นการท างานของความสัมพันธ์เชิงอ านาจและความรู้ 
(Power/Knowledge) เป็นความสัมพันธ์ระหว่างความรู้วิทยาศาสตร์ทางด้านการศึกษากับอ านาจ
การปกครองในจิตใจ (Governmentality) ที่เกี่ยวกับอ านาจแห่งตัวตน ด้วยเทคนิคการสารภาพ 

                                                           
๓ Dean,  Mitchell, Governmentality : Power and Rule in Modern Society,  (London: 

Sage, 1999), p.181-182. 
๔ Foucault,Michel, The Politics of Truth.In Semiotext(e).Sylvere Lotringer & Lysa 

Hochroth. (Edited by), (New York: Semiotext (e) Office, 1997. P.182. 
๕ Burchell,Graham, Liberal Government and Techniques of the Self.  In   Foucault 

and Political Reason.  Andrew Barry,Thomas Osborne & Nicolas Rose, (London:  UCL Press, 
19961).  p.19. 

๖ Foucault,Michel,  The Birth of Biopolitics.  Trans by Gramham Burchell.  (New 
York: Palgrave Macmillan, 2008). P.655. 
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(Confession as Technology of the Self) เข้ามาสร้างให้มนุษย์เป็นผู้จัดกระท าในตัวเอง 
(Subjectivity) อันเป็นตัวตนหนึ่งที่พ่อแม่สร้างตัวตนตัวเองขึ้นมา  มนุษย์ได้ใช้เทคโนโลยีแห่งตัวตน 
(Technology of the Self) ด้วยวิธีการของตัวเองต่อร่างกายและจิตวิญญาณหรือความคิดตัวเองนี้
และเข้ามาก ากับตัวเอง จนมนุษย์สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเอง (Transform themselves) ปรับปรุง
ตัวเอง (Modify themselves) เพ่ือมุ่งไปสู่ความสุขสมบูรณ์ของรัฐ  
 ส าหรับการศึกษานี้น างานของ Andreas Fejes มาประยุกต์ใช้วิเคราะห์การศึกษาโดย
ครอบครัวภายใต้วาทกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในปัจจุบัน  ด้วยเทคโนโลยีแห่งตัวตนด้วยเทคนิค
สารภาพหรือแสดงความรู้สึกในจิตใจ (Confession as Technology of the Self) ในการสร้าง
ศักยภาพของพ่อแม่เอง ๒ วิธีคือ วิธีการพูดออกมาเป็นค าพูด (Vebalization or Dialogue)และ
วิธีการเขียนออกมาเป็นตัวหนังสือ (Writing) ซึ่งสิ่งที่จะเผยออกมาผ่านวิธีการต่างๆ นี้พ่อแม่ได้พูดได้
ยอมรับถึงความรู้สึกต่างๆ กับตัวเองไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องยินดีหรือเจ็บปวด ซึ่งความรู้สึกเหล่านั้น
ไม่อาจจะเผยออกมาได้ง่าย แตเ่มื่อยอมรับกับตัวเองแล้ว เขาจึงได้เผยความรู้สึกส่วนลึกภายในจิตใจ
ต่อผู้อ่ืน เช่น พ่อแม่ นักการศึกษา แพทย์ คนรัก  อย่างไรก็ตาม ความรู้สึกดังกล่าวจะออกมาพร้อม
กับความจริงที่ฝังแน่นฉาบไว้อย่างเป็นธรรมชาติซึ่งอยู่ส่วนลึกของจิตใจ  พร้อมกันนั้นเสรีภาพย่อม
ออกมาด้วย ดังวิธีการพูดสะท้อนกลับกับตัวเองหรือสนทนากับผู้ให้ค าปรึกษาด้านการศึกษาซึ่งเป็น
คนอ่ืน ขณะที่พ่อแมพู่ดสะท้อนกลับหรือพูดสนทนาออกมานั้น สิ่งที่พูดออกมาเข้ามากระตุ้นในจิตใจ
ของเราเองด้วย ดังนั้น พ่อแม่ก็กลายเป็นผู้ฟังการสารภาพของตัวเองเช่นกัน  ให้เราอยู่ในต าแหน่ง
แหงที่ของผู้เรียนรู้ไม่จบสิ้นเป็น “มนุษย์ที่มีอิสรภาพในการศักยภาพการเรียนรู้ด้วยตัวเอง” 
(Autonomous Learner) ดังนั้น การวิเคราะห์การจัดการศึกษาโดยครอบครัวจึงเป็นการวิเคราะห์
เพ่ือจะตอบค าถามว่าตัวตนแบบใหม่นี้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ได้อย่างไร  
 
๒. วัตถุประสงค์ 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการเผยให้เห็นความแยบยลของกระบวนการท างาน
ของความรู้ว่าด้วยวิทยาศาสตร์ทางด้านการศึกษา (Education Science) และอ านาจแห่งตัวตน
ด้วยเทคนิคสารภาพ(Confession as Technology of the Self) ในการสร้างความจริงว่าด้วยการ
ที่พ่อแม่มีอิสรภาพในการเรียนรู้ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการรับใช้เหตุผลทางการปกครองของเสรีนิยม
ใหม ่

  
๓. พื้นที่และสนามการวิจัย 
 พ่อแม่ผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัวที่เข้าสู่การจดทะเบียนในระดับประถมศึกษากับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (โครงสร้างเดิม) ตามมาตรา ๑๑ และ ๑๒  ที่รับรองสิทธิของครอบครัวในการจัดการศึกษา
ให้ลูกเองตามหลักสูตรกลุ่มประสบการณ์ (Experience Approach) 
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๔. ผลการวิจัย 
 นโยบายการยืดหยุ่นและการเรียนรู้ตลอดชีวิต: ในฐานะเสรีนิยมใหม่ทางด้านการศึกษา
นโยบายการเรียนรู้ตลอดชีวิตทางด้านการศึกษาเป็นวาทกรรมที่เกี่ยวกับเศษฐกิจและการศึกษาของ
ประเทศต่างๆ ภายใต้องค์กรระหว่างประเทศ เช่น สหภาพยุโรป (European Union) ตลอดจน
องค์การยูเนสโก (United Nations Education Scientific and Culture, Organization-
UNESCO) น ามาปฏิบัติให้ชัดเจนครั้งแรกในการศึกษาผู้ใหญ่ในประเทศต่างๆ และถูกน ามาใช้ในไทย
ตั้งแต่แผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ ๑ (ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๑๒-๒๕๑๖) จนปัจจุบันได้รับแนวคิดนี้
อย่างต่อเนื่อง จนสามารถบรรจุเข้าสู่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๔ (๓) ว่า “การศึกษาตลอดชีวิต” 
และ มาตรา ๑๒ โดยให้สิทธิและส่งเสริมบทบาทครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ท า
ให้ระบบและรูปแบบการจัดการศึกษาในสังคมไทยมีความหลากหลาย มีอิสระและมีความยืดหยุ่น
ตรงตามธรรมชาติของการเรียนรู้และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง  ตามมาตรา ๑๒ แห่ง
พระราชบัญญัตินี้ การศึกษาโดยครอบครัว หรือ โฮมสคูล (home school) ได้เกิดข้ึนระบุ ดังนี้ 
 “นอกเหนือจากที่รัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บุคคล ครอบครัว 
องค์กร ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันทาง
สังคมอ่ืนๆ มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฏกระทรวง” 
(พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ. ๒๕๔๒) 
 การจัดการศึกษาโดยครอบครัวไทยหรือโฮมสคูล(Homeschool) เป็นการศึกษานอก
ระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย การใช้หลักความยืดหยุ่นในนิยามของการการศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต มองว่าการเรียนรู้จึงไม่ได้ถูกจ ากัดเพียงเวลาและสถานที่อีกต่อไป แต่การเรียนรู้
เพ่ือสร้างศักยภาพนั้นเกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันทุกความสัมพันธ์กับมนุษย์ในสังคมและสิ่งแวดล้อม
รอบตัว การศึกษาโดยครอบครัวจึงเกิดขึ้นเพ่ือหาทางออกของข้อจ ากัดที่เกิดขึ้นในระบบโรงเรียนใน
โลกข้อมูลข่าวสาร (Information Age) ซึ่งการเรียนรู้ไม่ยึดติดกับการถ่ายทอดจากผู้สอน แต่
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองผ่านสื่อเทคโนโลยี รวมทั้งประสบการณ์จริง  ขณะเดียวกันน าเสนอ
ทางออกด้วยชูหลักการของ “การศึกษาทางเลือก” (Alternative Education) เพ่ือเป็นอีกหนึ่ง
ทางเลือกของการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทั้งพ่อแม่ผู้จัดการศึกษามีอิสรภาพในการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ผ่าน
การจัดท าหลักสูตรการศึกษาส่วนบุคคล การจัดกระบวนการเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้  
อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้เข้าใจกระบวนการการสร้างตัวตนของพ่อแม่หรือผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัว
ไทยในศตวรรษที่ ๒๑ ในแต่ละขั้นของปฏิบัติการต่างๆ เช่น  ปฏิบัติการจัดท าหลักสูตรส่วนบุคคล  
(Individual Education Plan Practices) บทความวิจัยนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการวิจัย อาจยังไม่
สมบูรณ์แต่ผลสะท้อนขั้นต้นในการวิจัยนี้สามารถท าให้เห็นถึงการสร้างตัวตน ผ่านปฏิบัติการจัดท า
หลักสูตรส่วนบุคคลได้อย่างชัดเจน  
 การศึกษาโดยครอบครัว ได้อาศัยความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ด้านการศึกษาที่เกี่ยวกับ
ความรู้ว่าด้วยการท างานที่สัมพันธ์ของสมองส่วนต่างๆ  และการสร้างความเข้มแข็งของสารเคมีใน
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สมองผ่านการให้ความรักและอบอุ่นจากพ่อแม่  รวมถึงความฉลาดของสมองที่หลากหลาย ความรู้
ดังกล่าวพ่อแม่จึงเชื่อว่าการเรียนรู้ที่เป็นไปอย่างธรรมชาติและมีความสุข ที่ได้รับจากการเอาใจใส่
จากพ่อแม่อันสอดคล้องไปกับความรู้และความสามารถที่หลากหลายของลูก น ามาสู่การสร้าง
ศักยภาพของลูกตัวเอง ความรู้ดังกล่าวจึงเป็นความรู้ที่เข้ามาสนับสนุนการจัดการศึกษาแนว
ประสบการณ์อันเชื่อมโยงการเรียนรู้แบบบูรณาการให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและความสนใจของเด็ก 
ความรู้ดังกล่าวจึงเข้ามาก ากับให้พ่อแม่ผู้จัดการศึกษาให้ลูกเองคิดโดยไม่รู้ตัว  
 พ่อแม่ผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัว ที่ เน้นหลักสูตรประสบการณ์ (Experience 
Curriculum) อันเป็นหลักสูตรการศึกษาส่วนบุคคล ยึดประสบการณ์ต่างๆ ในชีวิตเป็นตัวตั้งในการ
เรียนรู้ของลูก ซึ่งจะต้องจัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับความสนใจความถนัดและวิถีชีวิตของลูกและ
ครอบครัว รวมทั้งให้ลูกมีบทบาทในการก าหนดหลักสูตรด้วย การเรียนรู้ตามหลักสูตรประสบการณ์
จึงเป็นการเรียนรู้ร่วมกันทั้งพ่อแม่และลูกในแต่ละกลุ่มประสบการณ์ โดยไม่ได้วัดมาตรฐานไปสู่
มาตรฐานเดียวกัน  แต่เป็นการวัดในกระบวนการเรียนรู้ โดยเชื่อมโยงเข้าไปสู่การเทียบเคียงได้กับ
คุณภาพการศึกษาตามมาตรา ๒๓ ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ตามหลักสูตร
แกนกลาง พ.ศ. ๒๕๕๑ และหลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลาง พศ. ๒๕๕๑ ส าหรับ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ขณะที่การจัดหลักสูตรที่เอาวิชาเป็นตัวตั้ง เน้นเนื้อหาสาระของวิชาในการ
เรียนและเน้นเอาความคิดรวบยอดที่ได้แล้วมาถ่ายทอดจากครูผู้สอนสู่นักเรียน มุ่งวัดผลการเรียน
ไปสู่การมีมาตรฐานเดียวกัน  ดังนั้น เมื่อความรู้เหล่านี้ก ากับความคิดพ่อแม่ จึงเขียนหลักสูตรแบบ
บูรณาการ ซึ่งพ่อแม่เหล่านั้นคิดว่าเกิดจากความต้องการเสรีของตนเอง แต่แท้จริงมาจากการที่
ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาครอบครัว เข้ามาสู่การสะท้อนกลับตัวเองและตั้งค าถามกับตัวเอง และ
ยอมรับกับตัวเอง การตระหนักในศักยภาพของตนเองจึงเกิดขึ้น เมื่อนั้นความจริงเกี่ยวกับอิสรภาพ
ในการเรียนรู้ด้วยตนเองในการจัดการศึกษาให้ลูกจึงเกิดขึ้น 
 
๕. ปฏิบัติการจัดท าหลักสูตรส่วนบุคคล  
 จากการทบทวนใคร่ครวญตัวเอง น ามาสู่จุดเปลี่ยนของพ่อแม่อันถูกสร้างให้ตระหนักใน
ศักยภาพของตัวเอง ดังนั้น การจัดการศึกษาโดยครอบครัวพ่อแม่จึงถูกท าให้กลายเป็นผู้มีอิสรภาพ
ในการเรียนรู้ตลอดเวลา ในปฏิบัติการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ตั้งแต่ปฏิบัติการจัดท าหลักสูตร
ส่วนบุคคล ปฏิบัติการจัดกระบวนการเรียนรู้ และปฏิบัติการประเมินผล  
 เมื่อพ่อแม่ผู้จัดการศึกษาเข้าสู่กระบวนการของการจดทะเบียนกับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหาคร ในระดับประถมศึกษา พ่อแม่จะถูกจับจ้องทั้งหมด ผ่าน
ปฏิบัติการจดทะเบียนที่ พ่อแม่จะต้องถูกจับจ้องสิ่งที่ เป็นส่วนตัวของทั้งพ่อแม่และลูกในทุก
รายละเอียด สิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นฐานข้อมูลส่วนบุคคลบันทึกสู่ฐานประชากรของประเทศ รวมทั้ง
สิ่งส าคัญพ่อแม่จะต้องน าลูกเข้าสู่ปฏิบัติการประเมิน ปฏิบัติการดังกล่าวได้จัดประเภททั้งพ่อแม่และ
ลูก ให้เข้าสู่มนุษย์ที่มีความสามารถ และไม่ผ่านการประเมินแบบวัดจากสภาพจริงออกมา พ่อแม่ที่
ไม่ผ่านการประเมินจะถูกท าให้กลายเป็นผู้ไม่มีความสามารถ ส่วนผู้ที่มีความสามารถนั้นพ่อแม่
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กลายเป็นผู้ที่สร้างศักยภาพของตัวเองเพ่ือเข้าสู่เป้าหมายของเหตุผลทางเศรษฐกิจของรัฐต่อไป  
Foucault กล่าวว่า การปกครองมนุษย์ในปัจจุบัน มนุษย์ (Subject) จะถูกปกครองหรือมนุษย์จะ
ถูกสร้างขึ้นมานั้น  ไม่เพียงแต่มองเทคโนโลยีแห่งอ านาจเหนือที่สร้างให้มนุษย์เป็นวัตถุแห่งความรู้ 
เช่นที่ศึกษาเกี่ยวกับโรงพยาบาล มนุษย์บ้าและมนุษย์คุกซึ่งเป็นผู้ถูกกระท าเท่านั้น แต่ต้องมองไป
วิเคราะห์ไปยังการใช้เทคโนโลยีอ านาจ ที่เรียกว่า “เทคโนโลยีแห่งตัวตน” ที่มนุษย์สร้างตัวมนุษย์เอง
ด้วย ซึ่งได้มาจากศึกษาประสบการณ์เพศวิถี ดูที่พ่อแม่สร้างตัวตนของตัวเองขึ้นมา (Subjectivity) 
ด้วย โดยสร้างผ่านเทคโนโลยีแห่งอ านาจในตัวตน โดยที่มนุษย์ “อาศัยเทคนิคหรือเทคโนโลยีที่ท าให้
ปัจเจกแสดงศักยภาพของตัวเองโดยปฏิบัติการของตัวเอง ทั้งต่อร่างกาย จิตวิญญาณ ความคิด ให้
ก ากับตัวเอง แล้วด้วยปฏิบัติการเหล่านี้ท าให้มนุษย์เปลี่ยแปลงตัวเอง เพ่ือไปสู่ความสุขสมบูรณ์ของ
รัฐ”  
 ดังนั้น พ่อแม่ที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว จึงถูกสร้างตัวตนให้เป็นผู้ถูกระท าให้เป็นวัตถุ
แห่งความรู้ให้ยอมจ านนต่อทั้งอ านาจระเบียบวินัยที่จัดกระท าร่างกายให้มีร่างกายที่เซื่องและชีว
อ านาจที่จัดกระท ามวลประชากรให้ถูกจับจ้องหรือควบคุมทั้งหมด เพ่ือให้ร่างกายเป็นจักรกลในการ
ผลิตและมวลประชากรเข้าสู่กระบวนการทางเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันพ่อแม่สร้างตัวเองขึ้นมา ให้มี
ศักยภาพด้วยวิธีการของตัวเองท้ังการพูดและเขียน รวมทั้งอาศัยคู่มือหรือวรรณกรรมเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว พ่อแม่แบบนี้จึงกลายเป็นพ่อแม่ที่ถูกท าให้มีตัวตนที่เป็นมนุษย์ปรับปรุง
ตัวเองให้มีศักยภาพในการเรียนรู้ในปฏิบัติการจัดการศึกษาโดยครอบครัว กลายเป็นผู้มีอิสรภาพใน
การเรียนรู้  
 ความรู้ที่เข้ามาก ากับให้พ่อแม่ผู้จัดการศึกษาในแนวทางกลุ่มประสบการณ์ อันมีหลักสูตร
แบบบูรณาการที่มีฐานความรู้ว่าด้วยสมองเข้ามาก ากับ สร้างให้พ่อแม่ตระหนักรู้ว่าปฏิบัติการจัดท า
หลักสูตร และอ่ืนๆ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยเสรีจากความปรารถนาของพ่อแม่อย่างแท้จริง ท าให้พ่อแม่
รู้สึกว่าการก าหนดหลักสูตรตามแนวกลุ่มประสบการณ์ เป็นการจัดการศึกษาซึ่งเต็มไปด้วยอิสรภาพ
ในการเรียนรู้ของทั้งพ่อแม่เอง เพราะเป็นผู้ก าหนดและเลือกหลักสูตรการศึกษาส่วนบุคคลให้
สอดคล้องกับความปรารถนาของตัวตนเอง ทั้ง ๓ ตัวตน ในปฏิบัติการย่อยของการก าหนดหลักสูตร
การศึกษาส่วนบุคคล ได้แก่ ปฏิบบัติการก าหนดเค้าโครงของหลักสูตร ดังจะเผยให้เห็นในแต่ละ
ตัวตนดังนี้ 
 ส าหรับปฏิบัติการก าหนดเค้าโครงหลักสูตรการศึกษาส่วนบุคคล (Outlining Plan) 
ปฏิบัติการนี้พ่อแม่ผู้จัดการศึกษา เรียนรู้ภาพรวมของหลักสูตรการศึกษาส่วนบุคคล ผ่านการก าหนด
เค้าโครงว่าต้องประกอบด้วยกี่ประสบการณ์การเรียนรู้จึงจะครอบคลุมคุณภาพการศึกษาชาติ อัน
ประกอบด้วยความรู้และความสามารถ(ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษา เป็นต้น) คุณลักษณะพึง
ประสงค ์(รักษชาติ ศาสน์ กษัริย์ มีวินัย) รวมถึงจุดเน้นการเรียนรู้ของครอบครัว(กีฬา ศิลปะ ดนตรี 
หุ่นยนต์ ฯลฯ) คุณภาพที่มุ่งหวัง กิจกรรมการเรียนรู้ การประเมิน (ตามสภาพจริง) เป็นต้น พ่อแม่
ผู้จัดการศึกษาได้สร้างตัวเองให้มีศักยภาพในการเรียนรู้ตัวเองอย่างเสรี ในปฏิบัติวางเค้าโครง
หลักสูตรการศึกษาส่วนบุคคล ดังส่วนหนึ่งของการวิจัย 
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 ตัวตนแรก ตัวตนของพ่อแม่ผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัวที่จัดการเรียนรู้โดย “เลือก
จุดเน้นให้ลูกเอง” ผ่านเรื่องเล่าของแม่กุ๊ก ตัวตนแม่กุ๊กถูกสร้างผ่านวิธีการพูดเชิงสาธารณะและการ
เขียน  
 ส าหรับวิธีการพูด แม่กุ๊กการสร้างการเรียนรู้ในการจัดท าหลักสูตรการศึกษาส่วนบุคคล 
แม่กุ๊กเผยให้เห็นความปรารถนาตัวแม่กุ๊กผ่านการกระตุ้นในสัมมนา รวมทั้งใช้วิธีการเขียนให้เห็น
ความปรารถนาสร้างการเรียนรู้ของลูกตามการด าเนินชีวิตของครอบครัวจะน ามาซึ่งการเรียนรู้ที่เป็น
ธรรมชาติไม่ต้องบังคับ ตามที่แม่กุ๊กเขียนในหลักสูตรว่า “มีโครงสร้างแผนการศึกษาที่ยืดหยุ่นตาม
รูปแบบการศึกษาตามอัธยาศัย โดยใช้กิจกรรมต่างๆ จากการด าเนินชีวิตในกิจวัตรประจ าวันร่วมกับ
ครอบครัว เสริมกับกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามความสนใจของผู้เรียน” (คุณกุ๊กไก่ เกรียงไกร 
๒๕๕๙,สัมภาษณ์)  ดังนั้น การก าหนดเค้าโครงหลักสูตรการศึกษาส่วนบุคคลจึงเป็นไปตามวิถีชีวิต
ของพ่อแม่เป็นหลัก เค้าโครงของหลักสูตรการศึกษาส่วนบุคคล จึงประกอบด้วยกลุ่มประสบการณ์ 
วิชาการ กลุ่มประสบการณ์สุนทรียภาพในการด าเนินชีวิต กลุ่มประสบการณ์คุณธรรมจริยธรรม 
และกลุ่มประสบการณ์ทักษะการด ารงชีวิต  ดังนั้น จุดเน้นคือการเรียนรู้ในวิถีคริสเตียนเป็นหลัก 
เช่น การเรียนพระคัมภีร์ในทุกวันอาทิตย์เช้า แต่อาจจะเสริมด้วยความสนใจของลูก เช่นภาษา 
 ตัวตนที่สอง ตัวตนของพ่อแม่ผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัวที่จัดการเรียนรู้โดย “ลูกเลือก
จุดเน้นเอง” ผ่านเรื่องเล่าของแม่โอ ตัวตนถูกสร้างผ่านเทคนิคการเขียนและพูด รวมทั้งศึกษาคู่มือ
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว  
 แม่โอได้เขียนเผยให้เห็นความปรารถนาที่จัดการศึกษาให้ลูกเองในพ้ืนที่สังคมออนไลน์ 
เป็นพ้ืนที่สาธารณะที่พ่อแม่คุยกันเกี่ยวกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว จากที่ลูกได้รับความทุกข์
การประเมินไม่สมเหตุสมผลของระบบโรงเรียน แม่โอตระหนักในศักยภาพตนเองว่าสามารถสอนลูก
เองได้ แต่ยังไม่ทราบแนวทางจะจัดท าหลักสูตรการศึกษาส่วนบุคคลลักษณะใด  ต่อมาแม่โอใช้
เทคนิคการพูดคุยส่วนตัวเผยให้เห็นความปรารถนาของตนเองผ่านการพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
การศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาของภาคีเครือข่ายบ้าน
เรียน การเผยให้เห็นทั้งวิธีการเขียนและการพูดของแม่โอได้เผยให้เห็นความรู้สึกที่พูดออกมาถึงลูก
ไม่มีความสุขในระบบโรงเรียน พร้อมกันนั้นเชื่อว่าความสุขในการเรียนบนเส้นทางความชอบของลูก
เป็นแนวทางที่เหมาะสมที่สุด เพราะน าความสุขมาสู่ลูก ความคิดว่าด้วยการเรียนรู้ที่มีความสุขอันมี
ความรู้ว่าด้วยสมองเข้ามาก ากับแม่โอให้เลือกเดินทางนี้ การก าหนดเค้าโครงของแม่โอจึงเป็นไปตาม
ความชอบของลูกผ่านวิธีการคุยกับผู้เชี่ยวชาญของภาคีเครือข่ายบ้านเรียนและน าคู่มือที่ได้แนะน ามา
สะท้อนกลับตัวเองในการก าหนดเค้าโครง “เค้ามีฟอร์มมาให้เลย ในคู่มือพ่ีมดมีรายละเอียด ท าให้
เรามีไกด์ไลน์ พอช่วงนี้เรากลับถามตัวเองว่าอยากได้อะไร แล้วพ่ีมดช่วยจัดให้เข้าหมวดหมู่ โดยมี ๓ 
หมวด คือ หมวดทักษะชีวิต หมวดอ่านออกเขียนได้ และหมวดค้นหาศักยภาพตัวเอง เราท าให้แคบ
เข้าไว้เพ่ือจะได้ด าเนินตามได้จริงๆ เราคิดว่ามีทักษะอะไรที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน และอะไรที่ควร
เสริม” (คุณโอ สุวรรณ ๒๕๕๙, สัมภาษณ์) เมื่อแม่โอน าความรู้ว่าด้วยการศึกษาโดยครอบครัวมา
ก ากับแม่โอ ก าหนดเค้าโครงหลักสูตรการศึกษาส่วนบุคคล ที่ลูกต้องเรียนรู้บนทักษะที่ลูกสนใจจึงจะ
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ท าให้ลูกมีความสุขและน าไปสู่การเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ ดังนั้น ในปฏิบัติการก าหนดเค้าโครง
ของแม่โอก าหนดเค้าโครงโดยมีจุดเน้นแบตมินตันอันเป็นสิ่งที่ลูกเลือกหรือลูกชอบ  ปฏิบัติการนี้ของ
แม่โอจึงเต็มไปด้วยเสรีภาพในการจัดท าหลักสูตรการศึกษาส่วนบุคคล เพราะแม่โอตระหนักว่า
ทั้งหมดมาจากความคิดของแม่โอเองที่เลือกก าหนดสิ่งที่ลูกชอบ 
 ตัวตนที่สาม ตัวตนของพ่อแม่ผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัวที่จัดการเรียนรู้โดยพ่อแม่ 
“เลือกจุดเน้นให้ลูกเองสอดคล้องไปกับที่ลูกเลือกจุดเน้นเอง” ผ่านเรื่องเล่าของแม่จิรา ตัวตนของแม่
จิราถูกสร้างขึ้นมาผ่านวิธีการพูดคุยปรึกษาหารือกันมนุษย์ในครอบครัวโดยเฉพาะสามี พูดคุย
ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาของภาคีเครือข่ายบ้านเรียนมุสลิม รวมทั้งอาศัยคู่มือจัด
การศึกษาโดยครอบครัวสะท้อนกลับตัวเอง  
 ตัวตนในการเรียนรู้อย่างเสรีในปฏิบัติการจัดท าเค้าโครงหลักสูตรการศึกษาส่วนบุคคล
ค่อยๆ ถูกสร้างขึ้น “เราลองดูก่อนว่าเป็นยังไง พอเข้าโรงเรียนไปสิ่งที่เห็นคือ ลูกไม่มีความสุข เลย
ลองกัดฟันดูก่อน มนุษย์อ่ืนยังเรียนกันได้เลย สุดท้ายเราไปเจออีกรูปแบบหนึ่งเราเลยเลือกสิ่งที่ดี
ที่สุด” (คุณจิรา ประยูร ๒๕๕๙,สัมภาษณ์) ความรู้การจัดการศึกษาโดยครอบครัวเข้ามาจัดกระท า
ให้แม่จิราตระหนักว่าการเรียนรู้ที่มีความสุขไม่ต้องบังคับด้วยวิถีธรรมชาติของวิถีมุสลิมและตาม
ความชอบของลูก จะน ามาซ่ึงการสร้างศักยภาพของลูก แม่จิราได้ตระหนักรู้ในศักยภาพของตนเอง
ผ่านการใคร่ครวญปรึกษาหารือกับสามี ท าให้แม่จิราก้าวไปสู่การสร้างตัวตนของผู้พร้อมที่จะเรียนรู้
ในการจัดท าเค้าโครงหลักสูตรการศึกษาส่วนบุคคลต่อไป ซึ่งต้องก าหนดว่าเค้าโครงโดยรวมในการ
เรียนรู้ของลูกต้องเป็นอย่างไร ขั้นตอนนี้จึงเข้าสู่การใคร่ครวญพูดปรึกษากันทั้งครอบครัว ซึ่งเมื่อ
ตระหนักในทิศทางการเรียนรู้ของลูกมนุษย์รองแล้ว ครอบครัวของแม่จิรายังสร้างตัวตนของตนเอง
ผ่านการพูดคุยปรึกษาเพ่ือนและผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาของภาคีเครือข่ายบ้านเรียนมุสลิม 
รวมทั้งน าคู่มือหรือหนังสือมาทบทวนเข้าสู่การตระหนักด้วยตัวเอง “พอเรารู้ว่าต้องท าโฮมสคูล เราก็
ปรึกษาเพ่ือน ปรึกษาพ่ีเสริมศิริ เค้าช่วยเรื่องแผน มีบล็อคมีตัวอย่างมาก่อน ให้เราปรับเปลี่ยน ให้ดู
คู่มือ อะไรที่เป็นลูกเราได้มาใส่ได้เลย” แม่จิราจึงก าหนดเค้าโครงเป็น ๓ กลุ่มประสบการณ์ ได้แก่ 
กลุ่มประสบการณ์อิสลามศึกษา กลุ่มประสบการณ์พ้ืนฐานหลักสูตรแกนกลาง เช่น ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์  และกลุ่มประสบการณ์ทักษะชีวิต การเรียนรู้ของแม่จิราในการที่จะจัดการศึกษาให้ลูก
เองในขั้นตอนการวางเค้าโครงหลักสูตรการศึกษาส่วนบุคคลให้ลูกชายมนุษย์รอง จึงด าเนินไปสู่
ทิศทางที่พ่อแม่เลือกจุดเน้นทางด้านศาสนาอิสลามให้ลูก สอดคล้องไปกับให้ลูกเลือกจุดเน้นตาม
ความสนใจของตัวเองคือศึกษาชีวิตสัตว์  
 เห็นได้ชัดเจนว่าตัวตนของพ่อแม่ทั้งสามรูปแบบ เกิดขึ้นผ่านการท างานของเทคโนโลยี
แห่งอ านาจตัวตน ด้วยเทคนิคการสารภาพ ในวิธีการต่างๆ พูด เขียน และพูดหรือถามกับตัวเองผ่าน
ศึกษาคู่มือต่างๆ สิ่งที่เข้ามาก ากับให้ตัวตนของแม่ที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวเหล่านี้ ท างาน
ร่วมกับความรู้ว่าด้วยการจัดการศึกษาโดยครอบครัวที่เด็กจะเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพภาพต้องมา
จากสิ่งแวดล้อมที่ไม่ถูกบังคับ เช่น วิถีชีวิตและอยู่บนความสนใจของเด็ก เช่น ความถนัดและชอบ 
แม่ทั้งสามตัวตนพัฒนาตัวเองในปฏิบัติการวางเค้าโครง ปฏิบัติการหรือการกระท าดังกล่าวอยู่บน
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พ้ืนฐานของความสุขของลูกอันก ากับจากความรู้ว่าด้วยการจัดการศึกษาโดยครอบครัวอย่างไม่รู้ตัว 
อย่างไรก็ตาม ความรู้ที่เข้ามาก ากับให้แม่ทั้งสามตัวตนคิดและก าหนดเค้าโครงหลักสูตรการศึกษา
ส่วนบุคคลเองนี้ ท าให้แม่เหล่านี้มองว่าเป็นอิสรภาพที่เกิดขึ้นในตัวแม่ทั้งสามตัวตนในจัดการศึกษา
ให้ลูกเอง 
 
๖. บทสรุป 
 พ่อแม่ผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัว ในฐานะที่อยู่ภายใต้การปกครองแบบใหม่ในปัจจุบัน 
สร้างศักยภาพของตัวเองให้เป็นผู้มีอิสรภาพในการเรียนรู้ในบริบทของการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว ดังปรากฎในปฏิบัติการจัดท าหลักสูตรการศึกษาส่วนบุคคล ในปฏิบัติการย่อยจัดท าเค้า
โครง การปกครองแบบใหม่นี้อาศัยเหตุผลแห่งรัฐอันมีเป้าหมายไปสู่ด้านเศรษฐกิจที่เรียกว่า “เสรี
นิยมใหม”่ ให้พ่อแม่มีเสรีภาพในการก าหนดหรือจัดการศึกษาด้วยตัวเอง ให้มนุษย์เป็นผู้ด าเนินการ
ทางด้านการศึกษาเอง อันมีความคิดทางเศรษฐกิจแบบใหม่ว่าด้วยทุนมนุษย์ ให้มนุษย์สร้างศักยภาพ
ของตัวเองทั้งทักษะและความสามารถ พ่อแม่สร้างทักษะและความสามารถของตัวเอง เพ่ือให้
สามารถจัดการกับความเปลี่ยนแปลงที่ไม่อาจคาดคิดได้ในอนาคต การจะให้จัดการสิ่งเหล่านี้พ่อแม่
ต้องเรียนรู้ตลอดเวลา ผ่านการสร้างศักยภาพตัวเองท้ังทักษะและความสามารถ เมื่อพ่อแม่เกิดความ
เชื่อและตระหนักในระบบคิดในความรู้ของครอบครัว ความเชื่อนี้จึงชักน าไปสู่วิถีปฏิบัติอย่างเป็น
ธรรมชาติด้วยการจัดการศึกษาให้ลูก เกิดขึ้นกับพ่อแม่ทั้งปัจเจกบุคคลและกลุ่มประชากรในบริบท
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
 การจัดการศึกษาโดยครอบครัวถูกวาทกรรมเน้นความยืดหยุ่นและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เข้ามาก ากับ ให้พ่อแม่ผู้จัดการศึกษาสร้างหรือพัฒนาศักยภาพของตนเองให้กลายเป็นผู้มีเสรีในการ
เรียนรู้ตลอดเวลาอย่างไม่จบสิ้น หรือมีอิสรภาพในการเรียนรู้ ผ่านการท างานของความรู้ว่าด้วยการ
จัดการศึกษาโดยครอบครัวอันมีศาสตร์ว่าด้วยสมองกับอ านาจการปกครองในจิตใจ ในส่วนที่เกี่ยว
เทคโนโลยีแห่งตัวตนด้วยเทคนิคการสารภาพผ่านวิธีการพูดและการเขียน และพูดกับตัวเองผ่าน
หนั งสือคู่มือต่างๆ ดังนั้น  ทั้ งอ านาจแบบใหม่และความรู้ ด้ านการศึกษาโดยครอบครัว 
(Power/Knowledge) ท างานร่วมกันสร้างพ่อแม่ให้เป็นมนุษย์แบบใหม่ด้วยตัวของพ่อแม่เอง ด้วย
การที่พ่อแม่พัฒนาศักยภาพของตัวเอง พ่อแม่ผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัวตระหนักรู้ในตัวเองถึง
เสรีภาพในการจัดการศึกษาเองได้ การตระหนักรู้ดังกล่าวไม่ได้เกิดจากความปรารถนาเบื้องลึกของ
พ่อแม่ผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัวอย่างแท้จริง แต่เป็นเทคโนโลยีการปกครอง ซึ่งเป็นการท างาน
ของอ านาจแบบใหม่ข้างต้นท างานร่วมกับความรู้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว ให้พ่อแม่สร้าง
ศักยภาพของตัวเองในตัวตนต่างๆ ได้แก่ พ่อแม่ก าหนดเค้าโครงของหลักสูตรการศึกษาส่วนบุคคล 
ตามที่พ่อแม่เลือกจุดเน้นในการเรียนรู้ให้ลูกเอง หรือพ่อแม่ให้ตัวลูกเลือกจุดเน้นในการเรียนรู้เอง 
และพ่อแม่เลือกจุดเน้นการเรียนรู้ให้ลูกเองสอดคล้องไปกับสิ่งที่ลูกเลือกด้วยตัวเอง  
 อย่างไรก็ตาม นอกจากพ่อแม่สร้างศักยภาพของตนเองด้วยตัวของตนเองแล้ว พ่อแม่
ผู้จัดการศึกษายังถกูจัดกระท าให้เป็นวัตถุแห่งความรู้ว่าด้วยการศึกษาโดยครอบครัวด้วย เช่น พ่อแม่
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ทุกมนุษยจ์ะต้องถูกจับจ้องศาสตร์ว่าด้วยหลักสูตรให้ทุกมนุษย์จัดท าไปในแนวทางเดียวกันหมด คือ 
ปฏิบัติการจัดท าหลักสูตรส่วนบุคคล ปฏิบัติการจัดกระบวนการเรียนรู้ และปฏิบัติการประเมิน
สอดคล้องเพ่ือให้สอดคล้องกับการศึกษาแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๔๒ มาตรา ๒๓ และวิธีการและหลักเกณฑ์การปรับใช้หลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. ๒๕๕๑ ส าหรับ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ  แต่ตัวตนพ่อแม่แบบนี้มีเสรีภาพในการก าหนดหรือจัดการเรียนรู้ตาม
ปรารถนาของครอบครัวให้สอดคล้องกับ ๓ ตัวตนข้างต้น ในปฏิบัติการก าหนดหลักสูตรส่วนบุคคล 
เช่น ปฏิบัติการย่อยในก าหนดเค้าโครงหลักสูตรส่วนบุคคล พ่อแม่ผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัว
สามารถเลือกที่จะก ากนดรูปแบบการเรียนรู้ของลูกด้วยตัวเองได้ พ่อแม่จึงเป็นผู้มีศักยภาพด้วยการ
ปรับปรุงพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้เรียนรู้ตลอดเวลาในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวทั้งในเชิงปัจเจก
และมวลประชากร ซึ่งมีอิสรภาพในการเรียนรู้เพ่ือให้ทั้งพ่อแม่และลูกปรับตัวสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
ในโลกศตวรรษท่ี ๒๑ 
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การบริหารการศึกษาตามแนวพุทธ 
Education Buddhist 

นิธิภัทร์ ศิริพุฒินันท์ 
 

บทคัดย่อ 
 การบริหารศึกษาตามแนวพุทธเป็นภูมิปัญญาไทยอีกแขนงหนึ่งซึ่งการศึกษานี้ในยุคเก่า
เรียกชื่อว่า วิชาศีลธรรม แต่ในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปแล้ว โดยการน าหลักธรรมมาประยุกต์ให้
สอดคล้องกับวิถีชีวิตชาวไทยพุทธ จะใช้ได้กับทุกศาสตร์วิชา เช่น วิทยาศาสตร์กับพุทธศาสนา , 
รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์, นิเทศศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์, สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์, 
เป็นต้น เพ่ือเป็นแนวคิดในการไปบริหารการศึกษาสืบไป พระพุทธศาสนามีความสัมพันธ์กับคนไทย
เป็นอย่างมากมาแต่อดีตกาล เป็นทั้งรากฐานรูปแบบการด าเนินชีวิตเปรียบดังดวงประทีปส่องทางแก่
ชาวไทยและในหมู่พุทธศาสนิกชนทั่วโลกด้วย 
ค าส าคัญ : การบริหารการศึกษา, พระพุทธศาสนา, ภูมิปัญญาไทย 
 

ABSTRACT 
 Management of Buddhist wisdom is Thailand's epistemology. This study, 
known as the old moral subjects. But today changed. By applying the principles 
applied in accordance with Thailand Buddhist way of life. It applies to all science 
subjects like. Science and Buddhism, Buddhist Political Science, Communications by 
Buddhism.Dissertation, Etc. The concept of executive education to the future. 
Buddhism has a relationship with Thailand is huge, but the past tense. The 
foundation is a form of life emerged as a shining beacon to the people of Thailand 
and among Buddhists all over  
Keyward: Education, Buddhism, wisdomThail. 
 
๑. บทน า 
 ในสมัยพระพุทธกาลได้ก าเนิดขึ้นในดินแดนชมพูทวีป โดยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้าผู้ตรัสรู้ธรรมอันเป็นความจริงของธรรมชาติที่มีอยู่คู่โลกแล้วน ามาเผยแผ่เพ่ือโปรดมวลเวไนยสัตว์ 
ทรงได้บ าเพ็ญตนเป็นผู้มีจรณะ ทรงเป็นผู้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณ และทรงบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือ
ผู้อื่น ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ได้ทรงประกาศหลักธรรมค าสอน ใช้อุบายหลายรูปแบบเพ่ือใช้
ในการถ่ายทอด เพราะทรงเห็นในความแตกต่างของแต่ละบุคคล โดยยึดถือเป็นหลักแนวทางในการ

                                                           
สังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ. 
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ปฏิบัติเพ่ือเป็นแนวคิดในการไปบริหารการศึกษาสืบไป พระพุทธศาสนามีความสัมพันธ์กับคนไทย
เป็นอย่างมากมาแต่อดีตกาล เป็นทั้งรากฐานรูปแบบการด าเนินชีวิต มีความส าคัญต่อวิถีชีวิตคนไทย
อย่างแน่นแฟ้น มีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิต เปรียบดังดวงประทีปส่องทางแก่ชาวไทยและในหมู่
พุทธศาสนิกชนทั่วโลกด้วย จึงง่ายแก่การน ามาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ในการบริหารความรู้มาสู่
สถาบันทางการศึกษา และเพ่ือเป็นการด าเนินรอยตามพระพุทธศาสนาก็จะมียุทธวิธี หรือวิธีการ
หลายรูปแบบที่จะน าหลักธรรมในพระพุทธศาสนาน ามาปรับใช้เพ่ือให้สอดคล้องกับภูมิปัญญาของ
บุคคลากรรวมถึงวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี ของแต่ละท้องถิ่น 
 ดังนั้น การบริหารการศึกษาตามแนวพระพุทธศาสนามีหลายด้าน ซึ่งผู้บริหารได้น ามา
ประยุกต์เป็นกิจกรรมสร้างเสริมให้เกิดความศรัทธาเลื่อมใสในการที่จะเข้าร่วมกิจกรรมของผู้บริหาร
เพราะเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีให้กับบุคคลทุกระดับ เช่น คณะผู้บริหาร คณะครู คณะนักเรียน 
ภารโรง ผู้ปกครองและชุมชนต่างๆได้อย่างกว้างขวาง เมื่อการบริหารการศึกษาความรู้ทางสู่ธรรมมี
ความส าคัญต่อบุคคล จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารทางการศึกษาตามแนวพระพุทธศาสนาจะต้อง
พยายามแสวงหาแนวทางหรือเทคนิค ในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ด ารงอยู่ต่อไปให้เป็นมรดก
ของพุทธศาสนิกชนในภายหน้า เพราะปัจจุบันการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นถูกท าลายด้วยปัจจัย
หลายด้าน ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอนุรักษ์และสร้างความเข้าใจอันดีงามระหว่างทางธรรมและ
ทางโลกให้สอดคล้องเป็นแนวทางสายกลาง 
 จากเหตุผลดังกล่าวผู้เขียนบทความมีความสนใจที่จะถ่ายทอดความคิดเห็นที่มีต่อการ
บริหารการศึกษาให้มีความรู้คู่คุณธรรม เช่น อย่างการอบรมเยาวชนค่ายพุทธบุตร การจัดกิจกรรม
วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา การจัดการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน โดยการสอดแทรกหลักธรรม
เข้าไปประยุกต์ใช้เพราะบทความจะเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเชิงการเสริมสร้างการ
บริหารการศึกษาตามแนวทางพระพุทธศาสนาได้ดี และเพ่ือให้บุคคลทุกระดับได้มีความรู้ความ
เข้าใจและได้รับประโยชน์จากการอ่าน ซึ่งจะท าให้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตและครอบครัวต่อไป 
 
๒. การบริหาร 
 ในประเทศไทยสมัยก่อนการบริหารการศึกษายังไม่มีความส าคัญ แต่ปัจจุบันนี้การบริหาร
การศึกษาเป็นเรื่องที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารงานในสถานศึกษาต่างๆ เพราะเป็น
เครื่องมือแห่งความส าเร็จ หรือความไม่ส าเร็จ และยังแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของสังคมและ
วิทยาการต่างๆ การบริหารเป็นลักษณะของการท างานกันเป็นกลุ่ม การบริหารต้องค านึงถึงปัจจัย
และสิ่งแวดล้อมต่างๆ การบริหารเป็นสิ่งที่แสดงถึงความสามารถ และความเจริญเติบโตขององค์กร
โดยก็ต้องอาศัยเชื่อมโยงกับผู้อื่น 
 การบริหารการศึกษาต้องมีมนุษย์ตั้งแต่สองคนขึ้นไปอยู่ร่วมกันและมีการเจรจากันในแต่
ละกลุ่มแต่ละคนจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบ ในการบริหารสามารถเชื่อมโยงให้สมาชิกของกลุ่มปฏิบัติ
ตามความวัตถุประสงค์เพ่ือที่จะเรียนรู้จิตใจของแต่ละคนได้ ตลอดจนท าให้สมาชิกแต่ละคนยอมรับ
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และปฏิบัติตามสิทธิหน้าที่ของตนที่ได้รับอีกด้วย๑ การบริหารเป็นสิ่งที่ผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารได้ท า
หน้าที่ก าหนดไว้ควบคู่กับต าแหน่งที่บุคคลนั้นครอบครองอยู่และหมายรวมถึงเงื่อนไขที่ต้องกระท า 
และบรรดาสิทธิต่างๆ๒ และการบริหารเป็นผลมาจากปัจจัยทางจิตวิทยาและพุทธพิสัยได้แก่ ความ
คิดเห็นหรือทัศนคติส่วนบุคคลในสังคมทั้งทางโลกและทางธรรม ซึ่งมีกระบวนการต าแหน่งต่างๆ 
ของบุคคลที่ผ่านทางการบริหารประกอบด้วยทรัพยากรจากสังคมให้บุคคลที่ครองต าแหน่งนั้นๆ 
ปฏิบัติตามบทบาทที่แสดงให้เห็นลักษณะและศักยภาพในการโน้มน้าวจิตใจในแต่ละบุคคลให้ยอมรับ
รับตามสถานภาพนั้น โดยมีการวางแผน การจัดองค์การและการน าเพ่ือให้มีประสิทธิภาพ
ความสัมพันธ์กับสถานการณอ่ื์น ๆ เมื่อบุคคลใช้สิทธิและหน้าที่ประกอบกันขึ้นเป็นสถานภาพจึงแยก
จากกันไม่ได้จึงต้องยอมรับแต่โดยดี๓ในระบบสถาบันการศึกษาซึ่งมีบุคคลผู้เข้าปฏิบัติงานเพ่ือ
ขับเคลื่อนให้การศึกษาเดินไปข้างหน้าแล้วยังมีศาสนาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
ค่านิยมโดยอาศัยการแนะแนวของผู้อื่นอีกด้วย 
 ฟาโยล (fayol) ได้จ าแนกหน้าที่ในการบริหาร (Management fuction) ที่เหมาะสมที
สุดและเป็นที่นิยมมากที่สุดในปัจจุบันคือ การใช้วิธีรวมกิจกรรมหรืองานบริการต่างๆ ไว้ภายใต้หัวข้อ
ดังนี้คือ 
 ๑) การวางแผน (Planning) 
 ๒) การจัดองค์การ (Organizing) 
 ๓) การจัดคนเข้าท างาน (Staffing) 
 ๔) การอ านวยการ (Controlling)๔ 
 สถาบันการศึกษาดังกล่าวนี้จะเป็นสถานที่อันส าคัญที่มีผลต่อการบริหารการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ ต่อผู้ที่อยู่ในองค์การและมีความส าคัญต่อคนทั้งองค์กร พยายามกระตุ้นความต้องการ
ของบุคคลให้ตรงกับวัตถุประสงค์ขององค์กร 
 
๓. ปัจจัยส าคัญการบริหาร 
 โดยทั่วไปในการบริหารถือว่ามีทรัพยากร (Administrative Resources) เป็นปัจจัย
ส าคัญการบริหารการศึกษาที่ส าคัญมี ๔ ประการ ที่เรียกว่า 4 M’s ได้แก่ 
 ๑) คน (Man) ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุด เพราะการบริหารการศึกษาจะเกิดขึ้นได้
ต้องอาศัยความคิดของคน มีคนเป็นผู้ด าเนินการหรือบริหารจัดการท าให้เกิดกิจกรรมทางการศึกษา
                                                           

๑สมพงษ์ เกษมสิน, การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช), ๒๕๒๓, หน้า ๕๔. 
๒ภิญโญ สาธร, การบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร:ไทยวัฒนาพานิช),๒๕๒๓, หน้า ๒๕๙. 
๓ปราณี เกื้อทอง, “บทบาทของพระสงฆ์ในงานพัฒนาชุมชน : ศึกษากรณีวัดในอ าเภอปากเกร็ด จังหวัด

นนทบุรี”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร), ๒๕๔๖, หน้า 
๙. 

๔Henry Fayol, General and lndustrial Management, (London : Sir lssac Pitman & Sons 
Ltd., 1949). 
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หลายรูปแบบ เพ่ือให้ประสบความส าเร็จในการประกอบการเรียนการสอนนั้นๆ คนมีความส าคัญ
ตั้งแต่ ระดับล่าง ไปจนถึงระดับสูง คือ ผู้บริหารสถานศึกษา 
 ๒) เงิน (Money) เป็นปัจจัยในการบริหารการศึกษาอีกชนิดหนึ่งที่ต้องน ามาประกอบการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์ ซึ่งแต่ละงบประมาณจะต้องใช้ปริมาณเงินที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่ว่ากลุ่ม
สาระนั้นๆ มีขนาดเล็กหรือใหญ่ 
 ๓) วัสดุสิ่งของ (Materials) ซ่ึงในการบริหารการศึกษาต้องอาศัยวัตถุดิบในการเรียนการ
สอน ดังนั้นผู้บริหารต้องรู้จัก บริหารวัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ได้ต้นทุนที่ต่ า และท าให้การ
เรียนการสอนมีผลสัมฤทธิ์สูงสุด 
 ๔) การจัดการ (Management) ซึ่งการบริหารการศึกษาในแต่ละขั้นตอนของการเรียน
การสอน ควรมีการวางแผน และควบคุมให้การปฏิบัติงานนั้นมีประสิทธิภาพตามข้ันตอน๕ 
 
๔. การศึกษาตามแนวพุทธ 
 การศึกษาตามแนวพระพุทธศาสนานับว่าเป็นสาขาหรือวิชาเอกแขนงหนึ่งของสาขาการ
บริหารซึ่งให้ความรู้ในเชิงบริหารการศึกษาที่ต้องขยายผลประมวลความรู้ระหว่างศาสตร์ ๒ ศาสตร์
เข้ามาบูรณาการกัน นั่นคือการน าเอาศาสตร์แห่งการบริหารและพุทธศาสตร์มาผสมผสานเป็นเนื้อ
เดียวกันให้เกิดการเรียนรู้หลักธรรมค าสอนและท าความเข้าใจ แล้วน าไปปฏิบัติตามหลักธรรมค า
สอนนั้นๆ ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕  พระองค์
ท่านทรงสถาปนามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแล้วต้องสอนผู้อ่ืนให้ปฏิบัติตามด้วย จึง
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพยายามแสวงหาแนวทางหรือเทคนิค ในการบริหารการศึกษาทาง
พระพุทธศาสนาให้เชื่อมโยงกันต่อไปและให้เป็นนโยบายในภายหน้า เพราะปัจจุบันการบริหาร
การศึกษาตามแนวพระพุทธศาสนานั้นถูกท าลายด้วยปัจจัยหลายด้าน ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
เสริมสร้างความเข้าใจอันดีงามระหว่างแนวคิดทางพุทธศาสนากับการบริหารการศึกษาเพ่ือให้
สอดคล้องความรู้คู่คุณธรรมต่อไปการบริหารการศึกษาผู้น าต้องมีความถึงพร้อมด้วยคุณงามความดีที่
กระท าด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์โดยมีความประพฤติที่ดีเป็นที่ยอมรับของสังคม มีความซื่อสัตย์, ความ
เสียสละ, ความมีน้ าใจ, ความเกรงใจ, ความเมตตากรุณา 
 ดังนั้น การบริหารการศึกษาควรใช้หลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนามาประยุกต์ให้
สอดคล้องกับการบริหารด้วยข้อมูลสารสนเทศเพ่ือให้การศึกษาสามารถบรรลุเป้าหมายตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
 การบริหารการศึกษาให้เหมาะสมกับหลักสูตรและองค์กร เพ่ือพัฒนาให้มีความแตกต่าง
กันออกไปนั้นต้องขึ้นอยู่กับการบริหาร การน าไปประยุกต์ใช้อย่างเป็นมืออาชีพต้องวางแผนและมี
กรอบแนวคิดท่ีตั้งไว้ ต้องน าประสบการณ์ชีวิตมาประยุกต์ให้เป็นรูปธรรม การศึกษาช่วยให้คุณภาพ

                                                           
๕วีระ อ าพันสุข, พุทธธรรมกับการบริหารบุคคล, พิมพ์ครั้งที่๒, (กรุงเทพมหานคร : เอราวัณการพิมพ์

,๒๕๒๖ หน้า ๑. 
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ชีวิตดีขี้นด้วยการฝึกตนให้เป็นคนดี และเป็นกัลยาณมิตรที่ดี เพ่ือน าไปสู่หนทางสร้างความ
เจริญก้าวหน้าในชีวิต และประพฤติปฏิบัติตามแบบอย่างของคนดีมีคุณธรรม การเปลี่ยนแปลงสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง ต้องเปลี่ยนทั้งด้านคุณภาพ ปริมาณ  ไม่ใช่เปลี่ยนแปลงด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว และ
ที่ส าคัญต้องเรียนรู้จริตในตัวบุคคล๖ 
 จริตคนซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุด เพราะการบริหารการศึกษาจะเกิดขึ้นได้ต้อง
อาศัยความคิดของคน มีคนเป็นผู้ด าเนินการหรือบริหารจัดการท าให้เกิดกิจกรรมทางการศึกษา
หลายรูปแบบ เพ่ือให้ประสบความส าเร็จในการประกอบการเรียนการสอนนั้นๆ คนมีความส าคัญ
ตั้งแต่ ระดับล่าง ไปจนถึงระดับสูง คือ ผู้บริหารสถานศึกษาการบริหารต้องรู้ว่าใครมีความสามารถ
ในด้านใด เพ่ือจะได้วางหน้าที่ให้เหมาะสมกับงาน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่การบริหารต้องรู้จักจริตของ
ผู้ร่วมงาน  
 จริตหมายถึง คนที่ประพฤติปฏิบัติอะไรบางอย่างเคยชินจนเป็นนิสัยหรือเรียกอีกอย่าง
หนึ่งว่าพ้ืนเพ จริตจึงหมายถึงประเภทนิสัยของคนมี ๖ แบบด้วยกันคือ 
 ๔.๑ หลักธรรมจริต ๖ 
 ก) ราคจริต คือพวกรักสวยรักงาม มักท าอะไรประณีตเรียบร้อยและใจเย็นคนพวกนี้ชอบ
ท างานที่ต้องใช้ความละเอียดประณีต 
 วิธีแก้ไข คือ ให้พิจารณาร่างกายของตนว่าประกอบไปด้วยธาตุทั้ง ๔ เต็มไปด้วยสิ่ง
สกปรกที่มีกลิ่นเหม็น จึงต้องช าระล้างตกแต่งอยู่เป็นประจ า ให้เจริญอสุภกรรมฐาน 
 ข) โทสจริต คือพวกใจร้อน ชอบความเร็วและมักหงุดหงิดง่ายถ้าถูกขัดใจคนพวกนี้ชอบ
ท างานที่ต้องใช้ความรวดเร็ว 
 วิธีแก้ไข คือ เพ่งมองให้เห็นเป็นธรรมเป็นเคร่ืองอยู่เสมือนอย่างพรหม ให้เจริญพรหม
วิหาร ๔ 
 ค) โมหจริต คือพวกเขลาซึม ขาดความกระตือรือร้น ท างานอืดอาด เฉื่อยชา ชอบหลับ
ในที่ท างานเป็นประจ า 
 วิธีแก้ไข คือ ก าหนดลมหายใจเข้า-ลมหายใจออกอย่างสม่ าเสมอเพ่ือก าหนดชีวิตว่า
หายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ตาย นึกมองให้เห็นความตาย ถ้ารู้จักตายก่อนตายจะช่วยให้ชีวิตเกิด
ความสว่างจะมองเห็นชีวิตที่แท้จริง ความโง่เขลาเบาปัญญาจะค่อยจางหายไป จะตั้งสติได้ 
 ง) สัทธาจริต คือพวกเชื่อง่าย เวลามีข่าวเรื่องแปลกแต่จริง-เชื่อหรือไม่พวกนี้จะเชื่อก่อน
ใคร คนพวกนี้ถ้าชอบใครจะท างานให้เต็มท่ี 
 วิธีแก้ไข คือ ให้น้อมร าลึกถึงพระรัตนตรัย ได้แก่ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 

                                                           
๖สนธยา ผลศรี, ทฤษฏีและหลักการพัฒนาชุมชน, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 

๒๕๔๗), หน้า ๕.  
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 พระพุทธสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองและทรงสั่งสอนให้ผู้อ่ืนรู้ตาม 
หมายถึง ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ผู้ที่น้อมร าลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าจนเกิดความรู้ ความตื่นจากความ
หลง และมีจิตใจเบิกบานอยู่เสมอก็จะให้เกิดความศรัทธาที่ถูกต้อง 
 จ) พุทธิจริต  คือพวกใฝ่รู้  เป็นคนช่างสงสัย รักการศึกษาหาความรู้มักต้ องการ
รายละเอียดมากกว่าคนอ่ืน คนพวกนี้ถนัดท างานด้านวิชาการ 
 วิธีแก้ไข คือ การเจริญจตุธาตุวัตถานให้รู้จักแยกธาตุทุกอย่างด้วยการสอนให้รู้จัก
วิเคราะห์สังเคราะห์สิ่งต่างๆ ท าให้มองเห็นสิ่งต่างๆ ตามสภาพความเป็นจริง มองเห็นอาหาเรปฏิกูล
สัญญา พิจารณาอาหารที่กลืนกินเข้าไปท าให้เกิดประโยชน์พลังทางกาย แล้วขับถ่ายออกมาสลับกัน
ไปตลอด 
 ฉ) วิตกจริต คือพวกช่างกังวล เป็นคนไม่กล้าตัดสินใจมักปล่อยเรื่องค้างไว้เป็นเวลานาน
โดยไม่ย่อมลงนามหรือด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้าเราต้องการคนใส่เบรกให้กับการตัดสินใจของ
เราบ้าง ลองปรึกษาคนพวกนี้๗ 
 วิธีแก้ไข คือ เจริญอานาปานสติกรรมฐานก าหนดลมหายใจเข้า-ลมหายใจออก เพ่ือท าให้
จิตสงบ จิตก็ไม่คิดฟุ้งซ่าน จิตก็จะสงบลงได้ 
 งบประมาณเป็นสิ่งส าคัญในการบริหารเรียกว่าหัวใจเศรษฐี ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ เป็น
หลักธรรมในพุทธศาสนา คือ ประโยชน์ในปัจจุบัน ๔ อย่าง บ้างเรียกว่า หัวใจเศรษฐี "อุ อา กะ สะ" 
อาจเรียกสั้น ๆ ว่า ทิฏฐธัมมิกัตถะ (เนื่องจากอัตถะ แปลว่า ประโยชน์อยู่แล้ว จึงไม่ จ าเป็นต้องมี
ประโยชน์ ซ้ าซ้อนกันสองค าก็ได้) หรืออาจเรียกเต็ม ๆ ว่า ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม ๔ หมายถึง 
ธรรมที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ในปัจจุบัน หลักธรรมอันอ านวยประโยชน์สุขขั้นต้น เพ่ือประโยชน์สุข
สามัญที่มองเห็นกันในชาตินี้ ที่คนทั่วไปปรารถนา มี ทรัพย์ ยศ เกียรติ ไมตรี เป็นต้น อันจะส าเร็จ
ด้วยธรรม ๔ ประการ คือ 
 ๔.๒ หลักธรรมทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม ๔  
 ก) อุฏฐานสัมปทา ถึงพร้อมด้วยความหมั่น เช่นขยันหมั่นเพียร เลี้ยงชีพด้วยการหมั่น
ประกอบการงาน เป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้านในการงานนั้น ประกอบด้วยปัญญาเครื่องสอดส่อง อันเป็น
อุบายในการงานนั้น ให้สามารถท าได้ส าเร็จ 
 ข) อารักขสัมปทา ถึงพร้อมด้วยการรักษาโภคทรัพย์ (ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียร 
โดยชอบธรรม) เขารักษาคุ้มครองโภคทรัพย์เหล่านั้นไว้ได้พร้อมมูล ไม่ให้ถูกลัก หรือท าลายไปโดย
ภัยต่างๆ 
 ค) กัลยาณมิตตตา คบคนดี ไม่คบคบชั่ว อยู่อาศัยในบ้านหรือนิคมใด ย่อมด ารงตน 
เจรจา สนทนากับบุคคลในบ้านหรือนิคมนั้น ซึ่งเป็นผู้มีสมาจารบริสุทธิ์ ผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธา ศีล 
จาคะ ปัญญา 
                                                           

๗พระธรรมปิฎก, (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม , พิมพ์ครั้งที่ ๑๒, 
(กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๑๘๙. 
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 ง) สมชีวิตา อยู่อย่างพอเพียง รู้ทางเจริญทรัพย์และทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์ แล้วเลี้ยงชีพ
พอเหมาะ ไม่ให้สุรุ่ยสุร่ายฟูมฟายนัก ไม่ให้ฝืดเคืองนัก ด้วยคิดว่า รายได้ของเราจักต้องเหนือ
รายจ่าย และรายจ่ายของเราจักต้องไม่เหนือรายได้๘ 
 วัสดุสิ่งของหรือสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรารวมถึงสังขารด้วยตามหลักธรรมอริยสัจ 
หรือจตุราริยสัจ หรืออริยสัจ ๔ เป็นหลักค าสอนหนึ่งของพระโคตมพุทธเจ้า แปลว่า ความจริงอัน
ประเสริฐ ความจริงของพระอริยะ หรือความจริงที่ท าให้การบริหารการศึกษาเข้าถึงศาสตร์และศิลป์
ซึ่งเป็นวิธีคิดแบบอริยสัจ ๔ ประการ 
 ๔.๓ หลักธรรมอริยสัจจ์ ๔ 
 ก) ทุกข์ คือ สภาพที่ทนได้ยาก ภาวะที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ สภาพที่บีบคั้น ได้แก่ 
ชาติ (การเกิด) ชรา (การแก่ การเก่า) มรณะ (การตาย การสลายไป การสูญสิ้น) การประสบกับสิ่ง
อันไม่เป็นที่รัก การพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รัก การปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่สมหวังในสิ่งนั้น กล่าว
โดยย่อ ทุกข์ก็คืออุปาทานขันธ์ หรือขันธ์ ๕ 
 ข) ทุกขสมุทัย คือ สาเหตุที่ท าให้เกิดทุกข์ ได้แก่ ตัณหา 3 คือ กามตัณหา-ความทะยาน
อยากในกาม ความอยากได้ทางกามารมณ์, ภวตัณหา-ความทะยานอยากในภพ ความอยากเป็นโน่น
เป็นนี่ ความอยากที่ประกอบด้วยภวทิฏฐิหรือสัสสตทิฏฐิ และ วิภวตัณหา-ความทะยานอยากใน
ความปราศจากภพ ความอยากไม่เป็นโน่นเป็นนี่ ความอยากที่ประกอบด้วยวิภวทิฏฐิหรืออุจเฉท
ทิฏฐิ 
 ค) ทุกขนิโรธ คือ ความดับทุกข์ ได้แก่ ดับสาเหตุที่ท าให้เกิดทุกข์ กล่าวคือ ดับตัณหาทั้ง 
๓ ได้อย่างสิ้นเชิง 
 ง) ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา คือ แนวปฏิบัติที่น าไปสู่หรือน าไปถึงความดับทุกข์ ๙ 
 การบริหารการศึกษาในแต่ละขั้นตอนของการเรียนการสอน ควรมีการวางแผน และ
ควบคุมให้การปฏิบัติงานนั้นมีประสิทธิภาพตามขั้นตอนซึ่งเป็นรากฐานหนทางสู่ความส าเร็จและ
คุณธรรมที่น าไปสู่ความส าเร็จแห่งประสิทธิผลที่มุ่งหมายมี ๔ ประการ 
 ๔.๔ หลักธรรมอิทธิบาท ๔ 
 ก) ฉันทะ (ความพอใจ) คือ ความต้องการที่จะท า ใฝ่ใจรักจะท าสิ่งนั้นอยู่เสมอ และ
ปรารถนาจะท าให้ ได้ผลดียิ่งๆขึ้นไป 
 ข) วิริยะ ความเพียร คือ ขยันหมั่นประกอบสิ่งนั้นด้วยความพยายาม เข้มแข็ง อดทน เอา
ธุระไม่ท้อถอย 
 ค) จิตตะ ความคิด คือ ตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่ท า และท าสิ่งนั้นด้วยความคิด เอาจิตฝักใฝ่ ไม่
ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไป 

                                                           
๘เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๑๖. 
๙เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๕๕. 
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 ง) วิมังสา ความไตร่ตรอง หรือ ทดลอง) คือ หมั่นใช้ปัญญา พิจารณาใคร่ครวญ ตรวจหา
เหตุผล และตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนในสิ่งที่ท านั้น มีการวางแผน วัดผล คิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุง เป็น
ต้น๑๐ 
 
๕. บทสรุป 
 การบริหารการศึกษาตามแนวพุทธคือ สาขาวิชาแขนงหนึ่งที่หน่วยงานจัดตั้งขึ้น โดยมี
บุคคลตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไปร่วมกันผสมผสานการท างานให้ด าเนินไปในทิศทางเดียวกันตามแผนการ
บริหารที่ก าหนดไว้เพ่ือวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง การบริหารจะส าเร็จได้เพียงคนหนึ่งคนคง
เป็นไปได้ยาก ย่อมมีความแตกต่างกันไปตามศักยภาพ ลักษณะและขนาดขององค์กร ส่วนมาก
จะต้องขึ้นอยู่กับตามยุคตามสมัยที่องค์กรนั้นๆ จัดตั้งขึ้นด้วย แนวคิดทฤษฏีการบริหารนั้นถึงจะมี
หลายทัศนคติของบุคคลแต่ที่ส าคัญที่สุดอยู่ที่การบริหารคนและบริหารงานว่าจะใช้วิธีการแบบไหน
เทคนิคอย่างไรเพ่ือให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ซึ่งต้องอาศัยทั้งความรู้ ความสามารถ และ
วิสัยทัศน์ ที่สามารถจะด าเนินงานผ่านอุปสรรคอันเกิดจากสภาพแวดล้อมไปได้อย่างสะดวกราบรื่น
ด้วยการบริหารการศึกษาตามแนวพุทธ 
 การบริหารการศึกษาตามแนวพุทธ สามารถน าหลักธรรมขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้ามา
เชื่อมโยงโดยการบูรณาการสู่ความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในวัฒนธรรมองค์การให้เป็นรูปแบบ
ความเชื่อ ค่านิยม ความคิด และการกระท าเพ่ือให้เป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมองค์กร และยังเป็น
แนวทางการปฎิบัติ และการประพฤติจะได้มีอิทธิพลที่สะท้อนถึงความคิด ความรู้สึก  การตัดสินใจ 
กฎกติกาที่ทุกคนต้องยอมรับโดยการถ่ายทอดจากบุคคลรุ่นหนึ่งต่อไปอีกรุ่นหนึ่งอย่างยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

๑๐เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๖๐.  
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ธรรมะส ำหรับนักบริหำรเมื่อประเทศไทยก้ำวเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 
Dhamma for Administrators when Thailand Advanced  

to ASEAN Community 
 

ณรงค์  สุขะวัชรินทร์ 
 

บทคัดย่อ 
 การเปลี่ยนแปลงทาง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และเงื่อนไขทางการค้า ของ
โลก มีผลต่อการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร  ตั้งแต่ ๑ มกราคม  พศ. ๒๕๕๙  ประเทศไทย
ได้ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มตัว อันประกอบด้วยประเทศสมาชิก ๑๐ ประเทศ ได้แก่ ไทย  
กัมพูชา  พม่า  ฟิลิปปินส์  มาเลเซีย  ลาว  เวียดนาม  สิงคโปร์  อินโดนีเซีย และบรูไน 
 ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน การเปิดเสรีทางการค้า บริการ การเงิน การลงทุน การเข้า
สู่เศรษฐกิจแบบตลาดเดียวกัน การแข่งขันจากภายนอก การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ระดับภูมิภาค ภายใต้เศรษฐกิจโลกที่เชื่อมต่อกันในโลกธุรกิจแบบดิจิตอล การให้ความส าคัญต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขอนามัย กฎเกณฑ์และการกีดกันทางการค้า ประเด็นสิทธิมนุษยชน  รวมถึงการ
เคลื่อนย้ายของแรงงาน เป็นปัจจัยส าคัญที่นักบริหารจะต้องบริหารจัดการภายใต้บริบทพลวัตรใหม่
ของโลก เพ่ือให้การบริหารจัดการด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จ  ผู้บริหารควร
มีหลักธรรมส าหรับผู้บริหาร ได้แก่   ทุติยปาปณิกสูตร สาราณียธรรม ๖ วิริยเจตสิก หลักกาลามสูตร  
สัมมาวายามะ  สัมมาสติ  สัปปุริสธรรม ๗ สังคหวัตถุ ๔ และไตรลักษณ์    
 

ค ำส ำคัญ: ธรรมะส าหรับนักบริหาร  ประเทศไทย  ประชาคมอาเซียน 
 

ABSTRACT 
 Change of  political, economic, social, technological  and  commercial 
conditions effect the  administration management and organization development. 
Since 1st January 2016 Thailand fully advanced to  ASEAN  community  10 countries   
consisting  of  Thailand, Cambodia, Myanmar, Philippines, Malaysia, Loa, Vietnam, 
Singapore, Indonesia and Brunei. 
 Under the Asean free trade zone: borderless trade, service, financial, 
investment, Asean single market economy, outside competition,  the capacity 
creating  for the regional competition within global link and digital business world, 
awareness of  environment and health, regulation and  trade barriers, human right 
                                                           

 สถาบันเทคโนโลยีอยุธยา 
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issue and  labor movement  are important factors which administrators have to 
manage under the new dynamics of the global context. 
 In order to manage operations efficiently and successfully. Administrators 
should have  Dhamma such as Tuthiyapaphanikha,  Saraniyadhamma 6, 
Viriyajettasik, Kalamasutta, Sammavayama,  Sammasati,  Sappurisa-dhamma 7  
Sangkahavattu 4  and  Triluck. 
 

Keyword:   Dhamma  for Administrator,  Thailand,  Asean community 
 
๑. บทน ำ  
 นักบริหำรคืออะไร  เป็นอย่ำงไร 
 ค าว่า บริหาร ตรงกับภาษาบาลีว่า “ปริหร” เป็นค าแสดงความหมายถึง ลักษณะของการ
ปกครองว่าเป็นการน าสังคมหรือหมู่คณะให้ด าเนินไปโดยสมบูรณ์ น าหมู่คณะให้พัฒนาไปพร้อมกัน   
การบริหารเป็นเรื่องการจัดการระบบงานและกระบวนการท างานในองค์การให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  และให้มีความเป็นระเบียบในทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
 นักบริหารที่ดี จะช่วยพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ได้มีนักปราชญ์ท่านผู้รู้ได้
ให้ค าอธิบายความหมายของการบริหารไว้มากมาย จึงขอน าเสนอโดยสังเขปดังนี้ 
 Gulick and Urwick ได้รวบรวมแนวคิดทางด้านการบริหารต่าง ๆ เอาไว้ในหนังสือชื่อ 
Paper on the Science of Administration โดยเสนอแนวคิดกระบวนการบริหาร ซึ่งเป็นที่รู้จัก
กันดีชื่อว่า POSDCoRB สาระส าคัญของแนวคิดของ กูลิค และเออร์วิกค์ เกี่ยวกับ POSDCoRB ก็
คือ ประสิทธิภาพ อันเป็นเรื่องที่ส าคัญที่สุดของการบริหารและเพ่ือให้การบริหารงานในทุก
หน่วยงานมีประสิทธิภาพ จะต้องมีการแบ่งงานกันท าตามความเหมาะสมและความจ าเป็นหรือความ
ถนัดของคนงาน โดยแบ่งหน่วยงานออกตามกระบวนการ วัตถุประสงค์ ลูกค้าและพ้ืนที่โดยทุก
หน่วยงานจะต้องจัดรูปแบบองค์การ เป็นรูปสามเหลี่ยมปิรามิด มีสายการบังคับบัญชาถอยหลั่นกัน
มา๑ โดย กูลิค และเออร์วิกค์ กล่าวถึง ภาระหน้าที่ที่ส าคัญของนักบริหารไว้ ๗ ประการ คือ ๑) 
Planning การวางแผน เป็นการวางเค้าโครงกิจกรรมซึ่งเป็นการเตรียมการก่อนลงมือปฏิบัติ เพ่ือให้
การด าเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  ๒) Organizing การจัดองค์การ 
เป็นการก าหนดโครงสร้างขององค์การ โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับงาน เช่น การแบ่งงาน (division 
of work) เป็นกรม กอง หรือแผนก โดยอาศัยปริมาณงานคุณภาพงานหรือจัดตามลักษณะเฉพาะ
ของงาน (specialization) ๓) Staffing การจัดบุคลากรปฏิบัติงานเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การนั่นเอง ทั้งนี้เพ่ือให้บุคลากรมาปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับการจัดแบ่งหน่วยงานที่ก าหนดไว้  ๔) Directing การอ านวยการเป็นภารกิจในการใช้
                                                           

๑ Gulick, Luther and Urwick, Lyndall, Paper on the Science of Administration. (New 
York : Institute of Public Administration, Columbia University, 1973), P.607-610. 
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ศิลปะในการบริหารงาน เช่น ภาวะผู้น า (leadership) มนุษยสัมพันธ์ (human relations) การจูง
ใจ (motivation) และการตัดสินใจ (decision making) เป็นต้น  ๕) Coordinating การ
ประสานงาน เป็นการประสานให้ส่วนต่างๆ ของกระบวนการท างานมีความต่อเนื่องกัน เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและราบรื่น  ๖) Reporting การรายงาน เป็นกระบวนการและ
เทคนิคของการแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาตามชั้นได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงาน โดยที่มีความสัมพันธ์กับ
การติดต่อสื่อสาร (communication) ในองค์การอยู่ด้วย  ๗) Budgeting การงบประมาณ เป็น
ภารกิจที่เก่ียวกับการวางแผนการท าบัญชีการควบคุมเก่ียวกับการเงินและการคลัง 
 ในพุทธศาสนา องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงใช้หลักการบริหาร เช่นเดียวกันกล่าวคือ  
๑)   Planning การวางแผน พระพุทธเจ้า ทรงตรัสกับพระอัญญาโกณฑัญญะว่า “เธอจงเป็นภิกษุ
มาเถิด ธรรมอันเรากล่าวดีแล้ว เธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพ่ือท าที่สุดแห่งกองทุกข์โดยชอบเถิด”๒ 
ซึ่งเปน็การก าหนดจุดประสงค์  และมีการวางแผนในการออกเผยแพร่ธรรม ว่าควรไปที่ใด โปรดใคร
ก่อน  ๒)  Organizing การจัดองค์กร   พระพุทธเจ้าได้ทรงก าหนดให้พระภิกษุต้องเคารพกัน
ตามล าดับ พรรษา กระจายอ านาจการบริหารให้แก่หมู่คณะสงฆ์ พระพุทธเจ้าเป็นธรรมราชา และมี
การแต่งตั้งอัครสาวกซ้ายและขวาดูแลงานด้านวิชาการและงานบริหาร พระอานนท์เป็นเลขานุการ 
และมีการแต่งตั้ง เอตทัคคะฝ่ายต่างๆ เพ่ือให้องค์กรมีประสิทธิภาพ  ๓)  Staffing การจัดบุคคลากร 
พระพุทธเจ้าทรงจ าแนกบุคคลไป ตามจริตทั้ง ๖ เพ่ือพัฒนาให้เหมาะสม การบริหารบุคคลในพุทธ
ศาสนามีระบบการให้ยกย่องและการลงโทษ “นิคฺคณฺเห นิคฺคหารห ปคฺคณฺเห ปคฺคหารห” “ข่มคน
ที่ควรข่ม ยกย่องคนท่ีควรยกย่อง”๓ ๔) Directing การอ านวยการ พระพุทธเจ้าทรงใช้หลัก ๔ ส. ใน
การบริหาร๔ คือ สันทัสสนา (แจ่มแจ้ง), สมาทปนา (จูงใจ), สมุตเตชนา (แกล้วกล้า) และ สัมปหังส
นา (ร่าเริง) ตถาคต แปลว่า คนที่พูดอย่างไรแล้วท าอย่างนั้น พระพุทธเจ้าทรง สอนให้รู้ (ยถาวาที) 
ท าให้ดู (ตถาการี) และ อยู่ให้เห็น (ยถาวาที ตถาการี)   ๕)  Coordinating การประสานงาน 
พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติพระวินัยเพ่ือเป็นการก ากับดูแลคณะสงฆ์ เมื่อมีข้อขัดแย้ง เรียกว่าอธิกรณ์ 
เกิดขึ้น จะใช้วิธีระงับอธิกรณ์เรียกว่า อธิกรณสมถะ ๗ ประการ๕ ๖)  Reporting การรายงาน ทาง
พุทธศาสนามีหลักอปริหานิยธรรม ๗ เป็นธรรมไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อม เป็นไปเพ่ือความเจริญ 
ฝ่ายเดียวโดย เน้นการประชุมกันเป็นเนืองนิตย์  ๗) Budgeting การงบประมาณ เป็นการวางแผน
ควบคุมการใช้ทรัพยากร พระพุทธเจ้าท่านได้กล่าวในโอวาทปาฎิโมกข์ ความเป็นผู้รู้ประมาณใน
โภชนาหาร (มัตตัญญุตา จะ ภัตตัสมิง) ซึ่งเป็นการรู้จักในการประมาณและรู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด.. 
 นักบริหารที่ดีควรมีคุณลักษณะ ๓ ประการ ดังเช่นใน ทุติยปาปณิกสูตร กล่าวคือ 

                                                           
๒ วิ.มหา. (ไทย) ๑/๑๘/๒๓. 
๓ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๒๔๔๒/๕๓๑.   
๔ ที.สี. (ไทย) ๙/๑๙๘/๑๖๑. 
๕ วิ.มหา. (ไทย) ๒/๘๗๙/๕๗๑.    
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 ๑) จักขุมา–มีปัญญามองการณ์ไกล มองสถานการณ์ธุรกิจออก ฉลาดวางแผน และฉลาด
ใช้คน 
 ๒) วิธูโร–จัดการธุรกิจได้ดี เชี่ยวชาญในสายงาน  
 ๓) นิสสยสัมปันโน–มีมนุษยสัมพันธ์ดี พ่ึงพาคนอ่ืนได้ 
 

๒. ประชำคมอำเซียน 
 ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือ  องค์กรระหว่างประเทศ ระดับภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  เป็นการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกในภูมิภาค ๑๐ ประเทศ ได้แก่ ไทย 
สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน เวียดนาม ลาว พม่า และ กัมพูชา โดยผู้น าของทุก
ประเทศได้ร่วมลงนามในปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน ให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือ
ประชาคมเดียวกัน ร่วมมือ ช่วยเหลือ และสนับสนุนกันในด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม
วัฒนธรรม เพ่ือให้อาเซียนเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง เป็นชุมชนที่มีการเชื่อมโยงระหว่าง สินค้า 
ประชาชน การลงทุน และนวัตกรรมที่สามารถเดินทางไปมาอย่างไม่มีอุปสรรคทั่วทั้งภูมิภาค โดยมี
เส้นทางคมนาคมที่เชื่อมโยงติดต่อกันได้อย่างสะดวก และประชาชนอาเซียนสามารถเคลื่อนย้ายถิ่น
ฐาน และใช้ทรัพยากรของประเทศสมาชิกได้อย่างสะดวก ง่ายดายมากยิ่งขึ้น   ภูมิภาคอาเซียนนั้น 
ประกอบด้วยประชากรประมาณ ๕๖๗ ล้านคน มีพ้ืนที่โดยรวม ๔.๕ ล้านตารางกิโลเมตร ผลิตภัณฑ์
มวลรวมประชาชาติประมาณ ๑,๑๐๐ พันล้านดอลลาร์ และรายได้โดยรวมจากการค้าประมาณ 
๑,๔๐๐ พันล้านดอลลาร์ 
 จุดประสงค์หลักของอาเซียน 
 ปฏิญญากรุงเทพฯ ได้ระบุวัตถุประสงค์ส าคัญ ๗ ประการของการจัดตั้งอาเซียน ได้แก่  
 ๑)  ส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และการบริหาร  
 ๒)  ส่งเสริมสันติภาพและความม่ันคงส่วนภูมิภาค  
 ๓)  เสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจพัฒนาการทางวัฒนธรรมในภูมิภาค  
 ๔)  ส่งเสริมให้ประชาชนในอาเซียนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี  
 ๕) ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในรูปของการฝึกอบรมและการวิจัย และส่งเสริม
การศึกษาด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 ๖)  เพ่ิมประสิทธิภาพของการเกษตรและอุตสาหกรรม การขยายการค้า ตลอดจนการ
ปรับปรุงการขนส่งและการคมนาคม 
 ๗)  เสริมสร้างความร่วมมืออาเซียนกับประเทศภายนอก องค์การ ความร่วมมือแห่ง
ภูมิภาคอ่ืนๆ  และองค์การระหว่างประเทศ 
 ภำษำอำเซียน  ภาษาทางการที่ใช้ในการติดต่อประสานงานระหว่างประเทศสมาชิก  คือ  
ภาษาอังกฤษ 
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 ค ำขวัญของอำเซียน   "หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม” (One Vision, 
One Identity, One Community)  
 เขตกำรค้ำเสรีอำเซียน เป็นกรอบข้อตกลงการเปิดเสรีการค้าสินค้าระดับภูมิภาคที่มี
ความใกล้ชิดกับไทยมากที่สุด เป็นตลาดส่งออกส าคัญอันดับแรกของไทยและยังเป็นตลาดที่ผู้ส่งออก
ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีจากข้อตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement : FTA) สูงที่สุด
อีกด้วย๖ โดยการค้าระหว่างไทยกับอาเซียน ในปี ๒๕๕๖ มีมูลค่า ๑๐๑,๐๕๕.๔๗ ล้านเหรียญสหรัฐ 
คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๐๙ ของมูลค่าการค้ารวมของไทย จ าแนกเป็นการส่งออกมูลค่า ๕๙,๓๑๗.๗๒ 
ล้านเหรียญสหรัฐ (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๒๕.๙๖ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด) และน าเข้า 
๔๑,๗๓๗๗๕ ล้านเหรียญสหรัฐ (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๑๖.๖๕ ของมูลค่าการน าเข้าทั้งหมด) โดย
ไทยเป็นฝ่ายเกินดุลการค้ากับอาเซียนประมาณ  ๑๗,๕๗๙.๙๗ ล้านเหรียญสหรัฐ 
 อาเซียนได้จัดท าพิมพ์เขียวขึ้น เพ่ือจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) 
เป็นแผนบูรณาการงานด้านเศรษฐกิจ ซึ่งประกอบด้วยแผนงานเศรษฐกิจในด้านต่างๆ กัน พร้อม
กรอบระยะเวลาที่ชัดเจนในการด าเนินมาตรการต่างๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
รวมทั้งการให้ความยืดหยุ่นตามที่ประเทศสมาชิกได้ตกลงกันล่วงหน้าเพ่ือสร้างพันธสัญญาระหว่าง
ประเทศสมาชิกอาเซียน โดยอาเซียนได้ก าหนดยุทธศาสตร์การก้าวไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ที่ส าคัญ ๔ ประการ ซ่ึงอ้างอิงมาจากเป้าหมายการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียนตาม
แถลงการณ์บาหลี ฉบับที่ ๒ (Bali Concord II) (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, ๒๕๕๐) 
ประกอบด้วย ๑) การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน   ๒) การพัฒนาสู่ภูมิภาคที่มีขีด
ความสามารถสูง  ๓) การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน ๔) การเป็นภูมิภาคที่มี
การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก   
 ประเทศสมาชิกได้ร่วมมือกันด าเนินมาตรการต่างๆ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถแข่งขันของ
อาเซียน โดยมีมาตรการที่ส าคัญ ได้แก่ การยกเลิกภาษีศุลกากร การยกเลิกอุปสรรคทางการค้าที่
มิใช่ภาษี (Non – tariff Barriers : NTBs) ก าหนดมาตรฐานอาเซียน การปรับปรุงกฎว่าด้วย
แหล่งก าเนิดสินค้า (Rule of Origin : ROO) การอ านวยความสะดวกทางการค้า (Trade 
Facilitation) การปรับประสานพิธีการศุลกากรเพื่อลดต้นทุนทางธุรกรรม การจัดตั้ง ASEAN Single 
Window การปรับประสานมาตรฐานและลดอุปสรรคทางเทคนิคด้านการค้า และการเปิดเสรีภาค
บริการและการลงทุนในสาขาอุตสาหกรรม และบริการที่ประเทศสมาชิกอาเซียนเปิดให้ เป็นต้น 
รวมทั้งความร่วมมือในสาขาอาหาร เกษตรและป่าไม้ ยุทธศาสตร์การเป็นตลาดสินค้าและบริการ
เดียวจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายการผลิตในภูมิภาค และเสริมสร้างศักยภาพของอาเซียน
ในการเป็นศูนย์กลางการผลิตของโลกและเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานโลกอย่างเข้มแข็ง เพ่ือ
ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของอาเซียนต่อไป 

                                                           
๖ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, รอบรู้เร่ืองกำรลงทุนในอำเซียน , พิมพ์ครั้งที่ ๑, (นนทบุรี: 

กระทรวงพาณิชย์, ๒๕๕๗), หน้า ๘๖. 
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 ตั้งแต่ ๑ มกราคม พศ. ๒๕๕๙  ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มตัว 
ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน การเปิดเสรีทางการค้า บริการ การเงิน การลงทุน การเข้าสู่เศรษฐกิจ
แบบตลาดเดียวกัน การแข่งขันจากภายนอก การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันระดับภูมิภาค 
ภายใต้เศรษฐกิจโลกที่เชื่อมต่อกันในโลกธุรกิจแบบดิจิตอล  การให้ความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อมและ
สุขอนามัย  กฎเกณฑ์และการกีดกันทางการค้า ประเด็นสิทธิมนุษยชน รวมถึงการเคลื่อนย้ายของ
แรงงาน เป็นปัจจัยส าคัญท่ีนักบริหารจะต้องบริหารจัดการภายใต้บริบทพลวัตรใหม่ของโลก 
 การที่นักบริหารจะปรับตัวและพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพเมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ปัจจัยส าคัญต่างๆ สามารถน าหลักธรรมของพุทธศาสนามาประยุกต์และสร้าง
เสริมปํญญาควบคู่กับการปฎิบัติได้ดังนี้ คือ 
 ในปัจจัยเรื่องกำรเปิดเสรีกำรค้ำ บริกำร กำรเงิน กำรลงทุน เป็นการที่ทุกประเทศใน
ประชาคมอาเซียนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการท าธุรกิจในด้านต่างๆ  ธรรมะที่นักบริหารควรน ามาเป็น
แนวคิดและปฎิบัติคือ  สาราณียธรรม ๖       
 สาราณียธรรม ๖  หมายถึง ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกัน ถือว่าเป็นธรรมที่เป็น
พลังในการสร้างความสามัคคี มีอยู่ ๖ ข้อ คือ  
 ๑)  กายกรรม อันประกอบด้วยเมตตา คือ การกระท าทางกายที่ประกอบด้วยเมตตา เช่น
การให้การอนุเคราะห์ช่วยเหลือและเอ้ือเฟ้ือต่อผู้อื่น ไม่รังแกท าร้ายผู้อื่น   
 ๒) วจีกรรม  อันประกอบด้วยเมตตา คือ การมีวาจาที่ดี สุภาพ อ่อนหวาน พูดมีเหตุผล 
ไม่พูดให้ร้ายผู้อ่ืนท าให้ผู้อื่นเดือดร้อน   
 ๓)  มโนกรรม อันประกอบด้วยเมตตา คือ ความคิดที่ประกอบด้วยเมตตาทั้งต่อหน้าและ
ลับหลัง เป็นการคิดดีต่อกันไม่คิดอิจฉาริษยาหรือไม่คิดมุ่งร้ายพยาบาท หากทุกคนคิดแล้วปฏิบัติ
เหมือนกันความสามัคคีก็จะเกิดข้ึนในสังคม   
 ๔)  สาธารณโภคี คือ การรู้จักแบ่งสิ่งของให้กันและกันตามโอกาสอันควร เพ่ือแสดงความ
รักความหวังดีของผู้ที่อยู่ในสังคมเดียวกัน   
 ๕)  สีลสามัญญตา คือ ความรักใคร่สามัคคี รักษาศีลอย่างเคร่งครัดเหมาะสมตามสถานะ
ของตนมีความประพฤติสุจริตปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหมู่คณะ ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน   
 ๖)  ทิฏฐิสามัญญตา คือ การมีความเห็นร่วมกัน ไม่เห็นแก่ตัว รู้จักเคารพและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่นร่วมมือร่วมใจในการสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสงบ 
 ในปัจจัยเรื่องกำรแข่งขันจำกภำยนอก กำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันระดับ
ภูมิภำค ธรรมะท่ีนักบริหารควรน ามาเป็นแนวคิดและปฎิบัติคือ  วิริยเจตสิก 
 วิริยะ (บาลี: วิริย; สันสกฤต: วีรฺย) แปลว่า ความเพียร ความพยายาม ความกล้าที่จะลง
มือท า ภาวะของผู้กล้า เป็นแนวทางให้ด าเนินไปสู่ความส าเร็จตามประสงค์   
 วิริยเจตสิก เป็นธรรมชาติที่อดทนต่อสู้กับความยากล าบาก ที่เกี่ยวกับการงานต่างๆ ทั้ง
ฝ่ายดีและไม่ดี ประกอบด้วย 
 ๑) มีความอดทนต่อสู้กับความล าบาก เป็นลักษณะ 
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 ๒) มีความอุดหนุนธรรมที่เกิดพร้อมกับตน ไม่ให้ถอยหลัง เป็นกิจ 
 ๓) มีการไม่ท้อถอย เป็นผลปรากฏ 
 ๔) มีความสลด คือสังเวควัตถุ ๘ (ชาติทุกข์, ชราทุกข์, พยาธิทุกข์ (ทุกข์จากความป่วยไข้) 
,มรณทุกข์, นิรยทุกข์, เปตติทุกข์, อสุรกายทุกข์ ,ดิรัจฉานทุกข์ (ทุกข์จากการเกิดในสภาพที่ไม่ดี
ต่างๆ) หรือมีวิริยารัมภวัตถุ ๘ (วัตถุอันเป็นอารมณ์ ให้เกิดการปรารภความเพียร เช่น การงาน, การ
เดินทาง, สุขภาพ, อาหาร) เป็นเหตุใกล้ ซ่ึงจะท าให้นักบริหารได้ตระหนักถึงความไม่ประมาท มิใช่มี
แต่ความมุ่งมั่นแต่อย่างเดียว. 
 จิตและเจตสิกที่เกิดพร้อมกับวิริยเจตสิกนี้ ย่อมมีอุตสาหะ พากเพียร ไม่ท้อถอย เพราะ
อ านาจของความวิริยะ. 
 ในปัจจัยเรื่องเศรษฐกิจโลกที่เชื่อมต่อกันในโลกธุรกิจแบบดิจิตอล ในปัจจุบันเทคโนโลยี
ก้าวหน้า ข้อมูลข่าวสารมีอย่างมากมาย การที่นักบริหารจะตัดสินใจอย่างถูกต้องบนพ้ืนฐานของ
เศรษฐกิจที่รวดเร็ว ธรรมะท่ีนักบริหารควรน ามาเป็นแนวคิดและปฏิบัติคือ  หลักกาลามสูตร 
 กาลามสูตร คือ พระสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ชาวกาลามะ หมู่บ้านเกสปุตติยนิคม 
แคว้นโกศล (เรียกอีกอย่างว่า เกสปุตติยสูตรหรือเกสปุตตสูตร) เป็นหลักแห่งความเชื่อที่ พระพุทธ
องค์ทรงวางไว้ให้แก่พุทธศาสนิกชน ไม่ให้เชื่อสิ่งใดๆ อย่างงมงายโดยไม่ใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็น
จริงถึงคุณโทษหรือดีไม่ดีก่อนเชื่อ  หลักกาลามสูตร คือหลักในการพิจารณา ๑๐ อย่าง ได้แก่ 
 ๑) อย่าเพ่ิงเชื่อถือด้วยการได้ยินฟังตามกันมา บางคนเมื่อฟังตามกันมาก็เกิดความเชื่อ 
เมื่อคนนั้นว่าอย่างนั้น คนนี้ว่าอย่างนี้ ก็เชื่อตามกันไป โดยบอกว่า "เขาว่า" เพราะฉะนั้น เราต้องเชื่อ
ตามเหตุผล อย่าเชื่อตามเขาว่า 
 ๒) อย่าเพ่ิงเชื่อถือด้วยการถือตามถ้อยค าสืบๆ กันมา บางคนบอกว่าเป็นของเก่า เป็น
ความเชื่อ ตั้งแต่สมัยโบราณเราควรจะเชื่อ ความเชื่อของคนโบราณนั้นไม่ใช่ว่าจะถูกหรือดีเสมอไป 
เราจึงไม่ควรจะเชื่อ ถ้ายังไม่แน่ใจถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องน าสืบๆ กันมา 
 ๓) อย่าเพ่ิงเชื่อถือด้วยการตื่นข่าวลือ หรือตื่นข่าว เรื่องข่าวนั้นมีอยู่มากมาย เราจึงควร
พิจารณาให้ดี ข่าวลือมีมากมาย เพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งเชื่อ 
ๆ๔) อย่าเพิ่งเชื่อถือด้วยการอ้างต ารา ถ้าใครเอาต ารามาอ้างให้เราฟัง เราก็อย่าเพ่ิงเชื่อ เพราะต ารา
ก็อาจจะผิดได้ ดังนั้น ไม่ว่าใครจะเอาต าราอะไรก็ตามมาอ้างเราก็ต้องอย่าเพ่ิงเชื่อ พระพุทธเจ้าตรัส
ว่าให้พิจารณาดูก่อน  
 ๕) อย่าเพ่ิงเชื่อถือด้วยตรรกะหรือเหตุผล ตรรกวิทยาเป็นวิชา แสดงเร่ืองความคิดเห็น 
อ้างหาเหตุผล แต่พระพุทธเจ้าทรงกล้าค้านตรรกวิทยาได้ว่า การอ้างหาเหตุผลโดยการ คาดคะเนนั้น
อาจจะผิดก็ได้การอ้างหาเหตุผลนั้นไม่ใช่ว่าจะถูกไปเสียทุกอย่าง 
 ๖) อย่าเ พ่ิงเชื่อถือด้วยการคาดคะเนหรือการอนุมานเอา มันอาจไม่แน่  ดังนั้น 
พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า แม้อนุมานเอาก็อย่าเพิ่งเชื่อ 
 ๗) อย่าเพ่ิงเชื่อถือด้วยการคิดตรองอาการที่ปรากฏคือเห็นอาการที่ปรากฏแล้วก็คิดว่าใช่
เราจะดูอาการ ที่ปรากฏก็ไม่ได้ต้องพิจารณาดูให้ดี 
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 ๘) อย่าเพ่ิงเชื่อถือเพราะเข้ากับความเห็นของตน คือ เข้ากับความเชื่อของตน เพราะตน
เชื่ออย่างนี้อยู่แล้วเมื่อใครพูดอย่างนี้ให้ฟังก็ยอมรับว่าใช่และถูกต้องซึ่งก็ไม่แน่เสมอไป เพราะสิ่งที่เรา
เชื่อมาก่อนนั้นอาจผิดก็มี  
 ๙) อย่าเพิ่งเชื่อถือเพราะผู้พูดมีรูปลักษณะน่าเชื่อถือ คือ เห็นว่าคนที่เป็นคนใหญ่คนโตนั้น 
พูดจาควรเชื่อถือได้ แม้แต่พระสงฆ์ก็ไม่แน่ เราจึงต้องฟังดูให้ดีเสียก่อน  อย่าเพ่ิงเชื่อในที่นี้ มิได้
หมายความว่าไม่ให้เชื่อ แต่ควรจะพิจารณาดูก่อนแล้วถึงจะเชื่อ 
 ๑๐) อย่าเพ่ิงเชื่อถือเพราะเห็นว่าสมณะนี้หรือผู้ อ่ืนเป็นครูของเรา ข้อนี้แรงมาก คือ 
แม้แต่ครูของตนก็ไม่ให้เชื่อ ทั้งนี้ เพราะครูของเราก็อาจจะพูดผิดหรือท าผิดได้ เพราะฉะนั้น เราจึง
ต้องฟังให้ดี    ไม่มีศาสนาใดสอนเราไม่ให้เชื่อครูของตน แท้จริงแล้วพระพุทธเจ้ามิได้ทรงสอนว่า
ไม่ให้เชื่อ แต่ทรงสอนว่าอย่าเพิ่งเชื่อต้องพิจารณาดูเสียก่อนแล้วจึงค่อยเชื่อ 
 ปัจจัยเรื่องกำรให้ควำมส ำคัญต่อสิ่งแวดล้อมและสุขอนำมัย  โลกปัจจุบันได้ตระหนัก
และให้ความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัย เป็นอย่างยิ่ง  นักบริหารไม่สามารถเพียงแต่คิดถึง
ผลก าไรเท่านั้น   ธรรมะที่นักบริหารควรน ามาเป็นแนวคิดและปฏิบัติคือ  สัมมาวายามะ และ
สัมมาสติ 
 สัมมาวายามะ คือพยายามชอบ พยายามละลด พฤติกรรมที่ท าร้ายสิ่งแวดล้อม และ
พยายามเพ่ิม และรักษา สิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นไปอีก 
 สัมมาสติ คือ ระลึกชอบ มีสติระลึกรู้อยู่เสมอ ว่าการกระท าใดๆที่ก าลังจะกระท า หรือ
กระท าอยู่จะมีผลต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร 
 ปัจจัยเรื่องกฎเกณฑ์และกำรกีดกันทำงกำรค้ำ  นักบริหารต้องรู้จักในการปฏิบัติและ
ปรับตัวให้เหมาะสมกับกฎเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้น  ธรรมะที่นักบริหารควรน ามาเป็น
แนวคิดและปฏิบัติคือ  สัปปุริสธรรม ๗ 
 สัปปุริสธรรม ๗ หมายถึง ธรรมที่ท าให้คนเป็นสัตบุรุษหรือ เป็นคนดี มีคุณธรรม เป็นคน
เก่ง มี ๗ ประการ ด้วยกัน คือ 
 ๑) ธัมมัญญู รู้จักเหตุ  รู้จักเหตุ คือ รู้หลักความจริง รู้หลักการ รู้หลักเกณฑ์ รู้กฎเกณฑ์
แห่งเหตุผล และรู้หลักการที่จะท าให้เกิดผล   
 ๒) อัตถัญญู รู้จักผล  รู้ความหมาย รู้ความมุ่งหมาย รู้ประโยชน์ที่ประสงค์ คือรู้จักผลที่จะ
เกิดข้ึนสืบเนื่องจากการกระท า ซึ่งสามารถก่อให้ เกิดประโยชน์เกิดผลได้จริง 
 ๓) อัตตัญญู รู้จักตน คือ รู้จักตัวตนของเราเอง ว่าโดยฐานะ ภาวะ เพศ ก าลังความรู้ 
ความสามารถ ความถนัด และคุณธรรม สามารถประเมินตนเองได้ในหลักธรรม ดังนี้ ศรัทธา (ชอบ 
รักในงานอะไร) ศีล (วินัย) สุตะ (ความรู้) จาคะ (ความเสียสละ) ปัญญา (กระบวนการในการพัฒนา
ความรู้ที่มีอยู่) เป็นต้น แล้วประพฤติให้เหมาะสม และรู้ที่จะแก้ไขปรับปรุงต่อไป 
 ๔) มัตตัญญู รู้จักประมาณ คือ ความพอดี เช่น พระภิกษุรู้จักประมาณในการรับและ
บริโภคปัจจัยสี่ คฤหัสถ์รู้จักประมาณในการใช้จ่ายโภคทรัพย์   
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 ๕) กาลัญญู รู้จักกาลคือ รู้กาลเวลาอันเหมาะสม และระยะเวลาที่จะต้องใช้ในการ
ประกอบกิจ กระท าหน้าที่การงาน   
 ๖) ปริสัญญู รู้จักบริษัท คือ รู้จักชุมชน และรู้จักที่ประชุม รู้กิริยาที่จะประพฤติต่อชุมชน
นั้นๆ ว่า ชุมชนนี้เมื่อเข้าไปหา จะต้องท ากิริยาอย่างนี้ จะต้องพูดอย่างนี้ ชุมชนนี้ควรสงเคราะห์
อย่างไร เป็นต้น 
 ๗) ปุคคลัญญุตา หรือ ปุคคลปโรปรัญญุตา เป็นผู้รู้จักบุคคล คือ ความแตกต่างแห่งบุคคล
ว่า โดยอัธยาศัย ความสามารถ และคุณธรรม เป็นต้น  รู้ที่จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นๆ ด้วยดี ว่าควรจะ
คบหรือไม่ จะใช้จะต าหนิ ยกย่อง และแนะน าสั่งสอนอย่างไร เป็นต้น 
 ปัจจัยเรื่อง สิทธิมนุษยชน ที่มนุษย์ทุกคนพึงมีพึงได้บนความเท่าเทียมกันไม่แบ่งชั้น
วรรณะ ธรรมะที่นักบริหารควรน ามาเป็นแนวคิดและปฏิบัติคือ  สังคหวัตถุ  ๔    
 สังคหวัตถุ  ๔  หมายถึง  ธรรมที่เป็นเครื่องสงเคราะห์กัน  เป็นธรรมส าหรับยึดเหนี่ยว
น้ าใจซึ่งกันและกัน  อันเป็นการให้ความส าคัญระหว่างกันของคนในสังคม  อันได้แก่ 
 ๑) ทาน การให้ การเสียสละ หรือการเอ้ือเฟ้ือแบ่งปันของๆตนเพ่ือประโยชน์แก่บุคคลอ่ืน 
ไม่ตระหนี่ถี่เหนียว ไม่เป็นคนเห็นแก่ได้ฝ่ายเดียว 
 ๒) ปิยวาจา  การพูดจาด้วยถ้อยค าที่ไพเราะอ่อนหวาน พูดด้วยความจริงใจ  พูดในสิ่งที่
เป็นประโยชน์เหมาะส าหรับกาลเทศะ 
 ๓) อัตถจริยา คือ การสงเคราะห์ทุกชนิดหรือการประพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ื 
 ๔) สมานัตตา คือ การเป็นผู้มีความสม่ าเสมอ หรือมีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย 
 ปัจจัยเรื่องกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำน  ปัจจัยนี้เป็นปัจจัยที่มีผลอย่างมากไม่ว่าจะเป็นภาค
การผลิต ภาคการเกษตร ภาคการบริการ ทุกอย่างจะมีการปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ ซึ่งท าความหนักใจ
ให้กับนักบริหารอย่างยิ่ง  ธรรมะท่ีนักบริหารควรน ามาเป็นแนวคิดและปฏิบัติคือ  ไตรลักษณ์ 
 ไตรลักษณ์ แปลว่า "ลักษณะ ๓ อย่าง" หมายถึงสามัญลักษณะ หรือลักษณะที่เสมอกัน 
หรือข้อก าหนด หรือสิ่งที่มีประจ าอยู่ในตัวของสังขารทั้งปวงเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ ๓ 
อย่าง ได้แก่ 
 ๑) อนิจจตา (อนิจจลักษณะ) คือ อาการไม่เที่ยง อาการไม่คงที่ อาการไม่ยั่งยืน อาการที่
เกิดข้ึนแล้วเสื่อมและสลายไป อาการท่ีแสดงถึงความเป็นสิ่งไม่เที่ยงของขันธ์ 
 ๒) ทุกขตา (ทุกขลักษณะ) คือ อาการเป็นทุกข์ อาการที่ถูกบีบคั้นด้วยการเกิดขึ้นและ
สลายตัว อาการที่กดดัน อาการฝืนและขัดแย้งอยู่ในตัว เพราะปัจจัยที่ปรุงแต่งให้มีสภาพเป็นอย่าง
นั้นเปลี่ยนแปลงไป จะท าให้คงอยู่ในสภาพนั้นไม่ได้   
 ๓) อนัตตตา (อนัตตลักษณะ) คือ อาการของอนัตตา อาการของสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตน อาการที่
ไม่มีตัวตน อาการที่แสดงถึงความไม่ใช่ใคร ไม่ใช่ของใคร ไม่อยู่ในอ านาจควบคุมของใคร อาการที่
แสดงถึงไม่มีตัวตนที่แท้จริงของมันเอง อาการท่ีแสดงถึงความไม่มีอ านาจแท้จริงในตัวเลย   
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๓. ข้อเสนอแนะ   
 เมื่อนักบริหารได้ทราบถึงหลักธรรมที่นักบริหารควรมีและที่สอดคล้องกับปัจจัยส าคัญ
ต่างๆที่มีผลจากการที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ได้แก่ ทุติยปาปณิกสูตร สาราณีย
ธรรม ๖ วิริยเจตสิก 
 หลักกาลามสูตร  สัมมาวายามะ และสัมมาสติ สัปปุริสธรรม ๗  สังควัตถุ ๔ และไตร
ลักษณ์  แล้ว นักบริหารควรที่น าหลักธรรมทั้งหมดมาศึกษาและท าความเข้าใจอย่างถ่องแท้  และสิ่ง
ที่ส าคัญที่สุดก็คือการน าไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จ  ดังค าที่พระพุทธเจ้า
ทรงกล่าวว่า “ตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกทางเท่านั้น เมื่อปฏิบัติตนดังนี้ พวกเธอจักพ้นจากมารและ
บ่วงแห่งมาร” 
 

๔. สรุป  
 เมื่อโลกมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นการที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและ
อ่ืนๆ มีปัจจัยต่างๆมากมายเกิดขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อองค์กร เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิต โดยรวม  นัก
บริหารมีหน้าที่ที่จะต้องปรับตัวและก้าวไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น ดังนั้นการน า
หลักธรรมของพุทธศาสนามาเป็นแนวคิดและปฏิบัติในการบริหารองค์กร พร้อมทั้งฝึกใจ ให้อุดมด้วย
ศีล สมาธิ และปัญญา  มีสติรู้เท่าทัน จะสามารถน าพาองค์กรให้ก้าวหน้าทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้
อย่างสมดุลและยั่งยืน. 
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หลักศีล ๕ : การประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมของบุคคลในสังคม 
The Five Precepts : Application to Develop Behaviors  

of Persons in Society 
         

พระครูอุทัยกิจจารักษ์ 
                  
บทคัดย่อ 

 หลักศีล ๕ ประยุกต์พัฒนาพฤติกรรม คือ การน าหลักศีลไปประพฤติปฏิบัติโดย
ประกอบด้วยธรรมหลายๆ อย่าง โดยอาศัยจิตใจเป็นที่ตั้ง ให้ความประพฤติชอบทางกาย วาจา  
มีความสงบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น ได้แก่ (๑) มีเจตนาตั้งใจเว้น (๒) มีเจตสิก คือ ความงดเว้น  
(๓) มีความสังวรด้วยสติ (๔) มีความไม่ก้าวล่วงกิเลสอย่างหยาบทางกายวาจา จึงเป็นศีล
ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะ มีความส ารวมระวัง ท าให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขสงบสันติด าเนิน
ชีวิตถูกต้องตามแนวทางพระพุทธศาสนา และดับทุกข์ได้ในที่สุด 
ค าส าคัญ : ศีล ๕, พฤติกรรม 

ABSTRACT 
 The five precepts were applied to develop the behavior are to use the 
principle of precepts to behave along with many principles of Dhamma as the mind 
set through the right bodily action, right verbal action and have much calmness and 
quietnesssuch as (1) to have the intention to abstain ,(2) to have the mind action is 
to abstain, (3) to control the consciousness,  (4) Not let the defilements to control 
the bodily action and verbal action. Therefore, the precept consists of the 
consciousness and control and beware of defilements , make the people to live 
together happily and correctly according to Buddhism and distinguish the suffering 
in the end.  
Keywords : The Five Precepts, Behavior   
 
๑. บทน า 
 ประเทศไทย นั้นมีการนับถือพระพุทธศาสนาเป็นเวลาอันยาวนาน โดยเป็นสถาบันหลัก 
และเอกลักษณ์ของชนชาติไทย เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยมาเป็นเวลาอันช้านาน ซึ่งหลัก
ค าสอนของพระพุทธศาสนา นั้นมุ่งส่งเสริมให้มีการคิดอย่างมีเหตุผล และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

                                                 
 หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดพฤกษะ-
วันโชติการาม อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 
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สุข๑ ชัยชนะในการท าสงครามอ่าวเปอร์เซีย “ท าให้สหรัฐอเมริกาอยู่ในฐานะผู้น าแห่งโลกเสรี ที่แทบ
ทุกชาติต่างหันมาขอความช่วยเหลือในทางเศรษฐกิจ คนอเมริกันส่วนใหญ่ใฝ่ฝันที่จะใช้พลังของการ
เป็นชาติมหาอ านาจสร้างสันติภาพอันถาวรให้แก่โลก”๒ พระพุทธศาสนาได้ชื่อว่าเป็นศาสนาแห่ง
สันติภาพ เพราะประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาไม่เคยมีครั้งใดเลยที่สนับสนุนหรือก่อให้เกิด
สงคราม เนื่องจากมีหลักปฏิบัติที่ควบคุมพฤติกรรมมนุษย์ไม่ให้ล่วงละเมิดหรือเบียดเบียนผู้อ่ืน  ซึ่ง
เป็นต้นต่อแห่งความขัดแย้งและความรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ศีล ๕ ที่ท าให้เกิดความสงบทั้งใน
ระดับปัจเจกชน สังคม ประเทศชาติ และสังคมโลก”๓ ถ้าสังคมขาดการควบคุมด้วยศีล ล่วงละเมิด
สิทธิของผู้อื่นด้วยกายบ้าง ทางทรัพย์สินบ้าง มนุษย์จะรู้สึกหวาดหวั่น สะพรึงกลัวไม่ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน ถ้าสังคมควบคุมด้วยศีลไม่ประทุษร้ายกัน ด้วยกาย วาจาสังคมของเราจะน่าอยู่มาก
ทีเดียว๔ ดังนั้น ศีล แปลว่า ปกติ เย็น ระเบียบวินัย เป็นต้น กล่าวคือ ผู้มีศีลต้องมีกายวาจาและใจ
เย็นสบายไม่เร่าร้อนด้วย ราคะ โทสะ และโมหะ เป็นผู้มีกายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริตศีล ๕ จึง
เป็นข้อปฏิบัติที่มีประโยชน์ต่อสังคมจึงจ าเป็นต้องเข้าใจในศีล ๕ เพ่ือเป็นประโยชน์แก่คนรักษาเอง 
และเพ่ือความสงบสุขของสังคมด้วย๕ 
 
๒. ความหมายของ ค าว่า ศีล (Morality) 
 ๒.๑. ความหมายของศีลในพระไตรปิฎก 
 “ศีล” (Morality) ตามความหมายในพระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย จุฬนิเทส ดังที่
พระสารีบุตรได้กล่าวถึงศีลว่า “ศีล” หมายถึง การปฏิบัติของภิกษุที่มีความส ารวมในโอวาทปาฏิ
โมกข์ ถึงพร้อมด้วยอาจาระ และโคจรเห็นภัยในโทษทั้งหลายแม้มีประมาณเล็กน้อยสมาทานอยู่ใน
สิกขาบททั้งหลาย ความส ารวม ความระวัง ความไม่ก้าวล่วง ในสิกขาบททั้งหลาย ซึ่งหมายถึงการ
ส ารวมกาย วาจา ใจ๖ และในพระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย มหานิเทส พระสารีบุตรก็ได้ให้
ความหมายเอาไว้ว่า “อธิศีลสิกขา” เป็นไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีล ส ารวมด้วยความส ารวม
                                                 
 ๑คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระไตรปิฎกศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : 
ส านักพิมพ์รายวัน, ๒๕๕๒), หน้า ๒. 
 

 ๒Harry S Truman, Fundamentals of American Foreign Policy, (New York : 
Appleton-Century-Crofts, 1968), p. 58.   
 

 ๓Henry Steel Commager, An Economic Bill of Rights, (New York : Appleton 
Century Crofts, 1968), pp. 484-485.   
 

 ๔วสิน อินทสระ, พุทธจริยา, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ธรรม, ๒๕๔๙), หน้า 
๓๗ -๓๘. 
 

 ๕พระเทวินทร์ เทวินฺโท, พุทธจริยศาสตรจิรยศาสตร์ และจริยธรรม, (ผู้พิมพ์ คุณนงลักษณ์ ครุฑ
แก้ว, ๒๕๔๔), หน้า ๘๓. 
 
 

 ๖ขุ.ปา. (ไทย) ๓๐/๙๒/๒๐. 
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ในปาฏิโมกข์ ถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจร เห็นภัยในโทษทั้งหลาย แม้มีประมาณน้อย สมาทาน 
ศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย ศีลขันธ์ทั้งหลาย ศีลขันธ์ใหญ่ ศีลเป็นที่ตั้ง เป็นเบื้องต้น เป็นเครื่อง
ประพฤติ ความส ารวม เป็นความระวัง เป็นปากเป็นประธาน แห่งความถึงพร้อมแห่งกุศลธรรม
ทั้งหลาย นี้เรียกว่า อธิศีลสิกขา๗ 
 “ศีล” (Morality) ตามความหมาย ในพระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย พระสารีบุตรได้
ให้ความหมายไว้ว่า ศีล คือ เจตนาเป็นศีล เจตสิกเป็นศีล ความส ารวมเป็นศีล ความไม่ก้าวล่วงเป็น
ศีล๘ 
 “ศีล” (Morality) ตามความหมายใน คัมภีร์วิสุทธิมรรค หมายถึง “ธรรมทั้งหลายมี
เจตนาเป็นต้น ของบุคคลผู้เว้นจากโทษมีปาณาติบาตก็ดี ของบุคคลผู้บ าเพ็ญวัตรปฏิบัติก็ดีเป็นศีล”๙ 
 สรุปลักษณะศีล “ศีล” (Morality) หมายถึง เป็นความประพฤติชอบทางกาย และ
วาจาหรือ เรียกว่าความเป็นปรกติ คือ ความมีระเบียบวินัยทางกาย และวาจา โดยอาศัยเจตนางด
เว้น จึงละบาปคือ อกุศลได้ คือ กายทุจริต วจีทุจริต “ศีล” จึงเป็นธรรมเบื้องต้นที่จะให้เกิดกุศล
ธรรมทั้งปวงเป็นประธานให้กุศลธรรมอ่ืนๆ เกิดขึ้นตามมา กล่าวคือ ความมีเมตตากรุณา หิริ 
โอตตัปปะ และความซื่อสัตย์สุจริต เป็นต้น เพราะศีลจัดว่าเป็นฐานให้ถึงซึ่งโลกุตรธรรม คือ นิพพาน
สมบัติ ก็ต้องอาศัยศีลเป็นพ้ืนฐาน ดังนั้นศีลจึงเป็นเบื้องต้นแห่งการปฏิบัติให้สุจริตทางกาย วาจา 
และใจเป็นที่สุด 
 
๓. พฤติกรรมของบุคคลในสังคม 
 ในหมวดนี้มุ่งน าลักษณะของพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกมาทางกาย  วาจาและใจ 
ที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน ตามส่ือต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ และจากสื่อออนไลน์ เป็น
ต้น เพ่ือชี้ให้เห็นพฤติกรรมที่แสดงออกทางกายวาจา และใจที่ดี และไม่ดีของบุคคลในสังคม ส่งผล
ถึงอิทธิพลพฤติกรรมของตนเอง และสังคม ซึ่งจะกล่าวถึง ๒ ประการ ได้แก่ (๑) พฤติกรรมในทางไม่
ดีของบุคคลที่เกิดข้ึนในสังคม และ (๒) พฤติกรรมที่ดีของ 
บุคคลที่เกิดข้ึนในสังคม ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ๓.๑ พฤติกรรมที่ไม่ดี 
 “พฤติกรรมที่ไม่ดี” หมายถึง ความประพฤติ หรือพฤติกรรมที่แสดงออกมาต่อโลก
ภายนอกทาง กาย วาจา แสดงออกมาในรูปแบบของพฤติกรรมต่างๆ ในทางที่ไม่ดี และมีผลกระทบ
ทางด้านลบท าให้ตนเอง และผู้อ่ืนในสังคมเดือดร้อน เช่น ปัญหาเสพสิ่งเสพติดปัญหาติดสุราเรื้อรัง 
                                                 
 ๗ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๔๖/๓๖. 
 

 ๘ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๘๙/๓๔. 
 

 ๙พระพุทธโฆษาจารย์, คัมภีร์วิสุทธิมรรค, แปลเรียบเรียงโดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภ
มหาเถร), พิมพ์ครั้งท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทประยูรวงค์พริ้นติ้ง จ ากัด, ๒๕๔๖), หน้า ๖. 
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การฆ่ามนุษย์ หรือการฆ่าข่มขืน (อาชญากรรมต่างๆ) การท าแท้ง การประพฤติผิดประเวณี การ
ฉ้อโกง และขโมยทรัพย์สินของผู้อ่ืนการปล้น โจรกรรม หรือสื่อลามกอนาจาร เป็นต้น ซึ่งเป็น
ลักษณะของพฤติกรรม และส่งผลให้บุคลิกภาพเสื่อมเสีย เป็นผู้ขาดหลักคุณธรรมจริยธรรม ขาดหิริ 
โอตตัปปะ ขาดความซื่อสัตย์สุจริตธรรม ขาดความกตัญญูกตเวที เป็นต้น ซึ่งผิดหลักจรรยาบรรณ
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในการด าเนินชีวิต จึงเป็นเหตุให้บุคลิกภาพที่แสดงออกมาในทางสังคม
เป็นลักษณะที่เสื่อมเสีย มีกายและจิตที่ผิดปรกติ ผิดเพ้ียน ส่อกระท าให้ทางที่ผิดศีลธรรม ท าให้
สังคมมีความเดือดร้อนสับสนวุ่นวายอยู่เนืองนิจ ซึ่งมีให้เห็นเป็นประจ าในสื่อต่างๆ เช่น ทีวี วิทยุ 
อินเทอร์เน็ต เฟรชบุค ยูทรูป หนังสือพิมพ์ รวมทั้งนิตยาสารเอกสารต่างๆ ทั้งใน และต่างประเทศ 
ซึ่งเกิดสาเหตุจากการผิดศีล ๕ โดยเจตนา จึงท าให้บุคลิกภาพทางกาย และจิตสูญเสียไปจึงเป็น
ปัญหาจริยธรรมในระดับสังคม และระดับชาติอีกด้วย ดังตัวอย่างเรื่องราวที่เกิดขึ้นสร้างความเสื่อม
เสียให้กับสังคม ชุมชน และประเทศชาติในแง่ลบทางจริยธรรม ซึ่งล้วนแต่เกิดจากการละเมิดศีล ๕ 
หรือข้อปฏิบัติทางคุณธรรมจริยธรรมทางพระพุทธศาสนาทั้งสิ้น 
 ๓.๒ พฤติกรรมบุคคลที่ดี 
 “พฤติกรรที่ดี” หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกมาต่อโลกภายนอกทาง กาย วาจาและ
ใจ เป็นพฤติกรรมต่างๆ ที่แสดงออกมาในรูปแบบของการกระท า ที่ประกอบด้วยคุณธรรม และ
จริยธรรมเป็นที่ตั้ง เป็นบุคคลที่ประกอบด้วยคุณคุณงามความดี มีเมตตา กรุณา มีหิริ โอตตัปปะ มี
ความซื่อสัตย์สุจริต ต่อตนเองและผู้อ่ืน ไม่กระท าให้ตนเองและผู้อ่ืนในสังคมต้องเดือดร้อน เป็นผู้ที่
ยังรู้จักยับยั้งช่างใจ ใฝ่ในการกระท าความดี รู้จักรับผิดชอบชั่วดีรู้จักยั้งยั้งช่างใจในความโลภ ความ
โกรธ ความหลง ครอบง าจิตใจจนเป็นทุกข์ และรู้จักอดทน อดกลั้นต่อกิเลสอยู่บ้าง รู้จักใช้ปัญญาที่
ประกอบด้วยเหตุผล มากกว่าใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหา ซึ่งมีให้เห็นอยู่ในสังคมปัจจุบันมากมาย 
เช่น การไม่ประพฤติผิดในศีลธรรม หรือ การไม่ทานเนื้อสัตว์ การช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์โดย
ไม่หวังผลตอบแทนความมีกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา เป็นต้น ซึ่งในหมวดนี้จะยกตัวอย่างของ
บุคคลผู้มีคุณธรรมมาประกอบและส่งผลถึงบุคลิกภาพด้านความประพฤติท่ีดีงาม 
 กล่าวโดยสรุป “พฤติกรรม” (Behavior) คือ อาการกระท าต่างๆ หรือกิริยาที่แสดง
ออกมา โดยอาศัยการท างานของระบบต่างๆ คือ ระบบประสาท กล้ามเนื้อ ระบบต่อม และสิ่งเร้า
ต่างๆ มากระตุ้นท าให้จิตเกิดสภาวะทางอารมณ์โดยอาศัยจิตใจเป็นตัวรับรู้อารมณ์  และแสดง
พฤติกรรมต่างๆ ออกมาที่อยู่ภายใต้พ้ืนฐานจริตทั้ง ๖ ประการของแต่ละบุคคล ว่ามีพ้ืนเพ นิสัย 
อย่างไร และแสดงพฤติกรรมออกมาทางกาย วาจา และใจทางด้านที่ดี และด้านที่ไม่ดีที่เป็นสุจริต 
และเปน็ทุจริต เป็นกุศล และอกุศลในที่สุด กล่าวคือ (๑) พฤติกรรทางกาย เรียกว่ากายกรรม ๓ (๒) 
พฤติกรรมทางวาจา เรียกว่า วจีกรรม ๔ และ (๓) พฤติกรรมทางความคิดเรียกว่า มโนกรรม ๓ มี
รายละเอียดดังนี้ 
 (๑) พฤติกรรมที่ดี จึงหมายถึง การกระท าออกมาทางกายวาจา และใจ คือ การปฏิบัติ
ด าเนินชีวิตตามหลักของเบญจศีล ๕ ประการ คือ คือ การไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ การไม่ประพฤติผิด
ในกาม การไม่พูดเท็จ และการไม่ดื่มสุราเมรัย และเป็นผู้ความสังวร ระวังส ารวมจิตใจของตนเอง
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เป็นส าคัญ เป็นผู้ที่ประกอบด้วย เมตตา กรุณา มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีหิริโอตตัปปะ และแสดง
พฤติกรรมออกมาอย่างเหมาะสม รู้จักยับยั้งช่างใจ ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองสังคม และ
อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีสันติสุข 
  (๒) พฤติกรรมที่ไม่ด ีจึงหมายถึง การแสดงออกมาทางด้านที่ไม่ดี ทางกาย วาจาและใจ
ที่เป็นอกุศลไม่ด าเนินชีวิตตามหลักเบญจศีล คือ มีการฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ 
ดื่มสุราเมรัย และไม่ด าเนินชีวิตตามหลักเบญจธรรม ไม่เป็นผู้ความสังวร ระวังส ารวมจิตใจของ
ตนเอง คือ เป็นผู้ที่ขาดความเมตตา กรุณา ขาดความซื่อสัตย์สุจริตธรรม และหิริ โอตตัปปะปะ ขาด
ความยับยั้งช่างใจ ใช้อารมณ์มากว่าเหตุผลในการกระท าสิ่งต่างๆ จน เป็นเหตุให้ตนเอง และสังคม
ได้รับความสบสนวุ่นวาย และเดือดร้อนในที่สุด 
 
๔. การประยุกต์หลักศีล ๕ เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมของบุคคลในสังคม 
 การน าหลักศีล ๕ มาประยุกต์พัฒนาพฤติกรรม ของบุคคลในสังคม ที่เป็นผู้แสดง
ออกมาทางพฤติกรรมที่ดี ทางกาย วาจา และใจ กล่าวคือ ยังเป็นผู้ที่ประกอบด้วยคุณธรรมและคุณ
งามความดี ยังรู้จักรับผิดชอบชั่วดีอยู่บ้าง คือ ยังเป็นผู้ที่ประกอบด้วย เมตตา กรุณา มีสัจจะ มีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีหิริโอตตัปปะ และเป็นผู้ที่แสดงพฤติกรรมทางกาย วาจา และใจ โดยใช้สติปัญญา
ตัดสินปัญหาต่างๆ มากกว่าการใช้อารมณ์ หรือกิเลสตัณหาต่างๆ เป็นตัวตัดสินใจในการด าเนินชีวิต 
ดังนั้น การพัฒนาพฤติกรรมของบุคคลในสังคม ก็คือการพัฒนาพฤติกรรมที่แสดงออกมาทาง กาย 
วาจาและใจ ให้มีคุณธรรม และศีลธรรมที่ดียิ่งๆ ขึ้นไปเรื่องราวที่กล่าวมาแล้วในบทที่ ๓ เป็น
พฤติกรรมของบุคคลในด้านที่ดี จะเห็นได้ว่าพ้ืนฐานของบุคลิกภาพด้านพฤติกรรมที่แสดงออกมา
ทาง กาย วาจา และใจ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วยังเป็นผู้ที่มีคุณธรรมประจ าใจอยู่ในตัวของบุคคลนั้นๆ ยัง
ประกอบด้วยคุณธรรม เป็นที่ตั้งอยู่ ถึงแม้ว่าจะมีสิ่งไม่ดีเจือปนอยู่บ้าง ก็ถือว่าเรายังเป็นปุถุชนกันอยู่ 
ที่เกิดมาอยู่ร่วมกันในสังคม ต้องมีดีบ้างชั่วบ้างเป็นเรื่องธรรมดา แต่ไม่ถึงกับขาดคุณธรรมทางด้าน
จิตใจอย่างรุนแรงให้หมกมุ่นให้ถึงกับมีการกระท าแท้ง การฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ พูดเท็จ และดื่มสุรา อัน
เป็นเหตุแห่งความเสื่อมและความประมาททั้งปวง ดังนั้น การพัฒนาตนเองนั้นจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญใน
การด ารงชีวิตในสังคมปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง และเราไม่อาจหยุดที่จะพัฒนาตนเองได้ เพราะสังคม
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว วิถีชีวิตของปัจเจกบุคคลก็ย่อมได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ด้วย๑๐ อันจะส่งผลให้สุขภาพกาย และใจที่จะต้องพัฒนาตามกระแสของโลกได้อย่างถูกต้อง ดังนั้น
ศูนย์กลางโลกและชีวิต ก็คือการพัฒนาตนเองให้สูงขึ้นตามหลักแนวทางของพระพุทธศาสนาซึ่งเน้น
ว่าคนเราทุกคนที่เกิดมาต่างมีทุกข์ด้วยกันทั้งสิ้น แต่ในระหว่างที่คนยังมองไม่เห็นทุกข์ หรือความ
ทุกข์ยังไม่ได้บีบคั้นให้รู้สึกส านึก เรามักจะใช้ชีวิตไปในทางที่ประมาทและไม่สนใจ เพราะความ

                                                 
 ๑๐สมิต อาชวนิจกุล, การพัฒนาตนเอง ภาค ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : ทิพย์อักษร, 
๒๕๓๕), หน้า ๘. 
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ประมาทท าให้ชีวิตของคนต้องตกต่ าถึงกับหายนะไป๑๑ ฉะนั้นคุณธรรมที่เสริมสร้างชีวิตให้มีคุณค่าให้
ยิ่งขึ้นไป ในการด าเนินชีวิตที่ถูกต้อง ก็คือการน าหลักศีล ๕ ประการ เข้ามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างรู้เท่าทัน กายวาจา และใจเป็นส าคัญ กล่าวคือ การน าหลักศีล ๕ มาพัฒนา
ส่งเสริมพฤติกรรมที่ดีอยู่แล้วก็ยิ่งท าให้บุคคลนั้นมีกายวาจา และใจที่ดีงามยิ่งขึ้นไป และเป็นการ
ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ย่อมจะท าให้บุคคลนั้นเป็นที่เคารพรักใคร่ของ
บุคคลทั่วไปในสังคม ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในบทที่ ๓ เรื่องพฤติกรรมในด้านที่ดี 
 (๑) การประยุกต์หลักศีลพัฒนาพฤติกรรมที่ดี 
 “พฤติกรรมที่ดี” เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกมาต่อโลกภายนอกทาง กาย วาจา และใจ 
เป็นพฤติกรรมต่างๆ ที่แสดงออกมาในรูปแบบของการกระท า ที่ประกอบด้วยคุณธรรมและ
จริยธรรมเป็นที่ตั้ง เป็นบุคคลที่ประกอบด้วยคุณคุณงามความดี มีเมตตา กรุณา มีหิริโอตตัปปะ มี
ความซื่อสัตย์สุจริต ต่อตนเองและผู้อ่ืนไม่กระท าให้ตนเอง และผู้อ่ืนในสังคมต้องเดือดร้อน เป็นผู้ที่
ยังรู้จักยับยั้งช่างใจ ใฝ่ในการกระท าความดี รู้จักรับผิดชอบชั่วดี รู้จักยั้งยั้งช่างใจในความโลภ ความ
โกรธ ความหลง ครอบง าจิตใจจนเป็นทุกข์ และรู้จักอดทนอดกลั้นต่อกิเลสอยู่บ้าง รู้จักใช้ปัญญาที่
ประกอบด้วยเหตุผล มากกว่าใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหา ซึ่งมีให้เห็นอยู่ในสังคมปัจจุบันมากมาย 
เช่น การออกบวช เก็บทองคืนเจ้าของ หรือขอทานกตัญญู หรือการไม่รับทานเนื้อสัตว์ เป็นต้น 
 อย่างไรก็ตามการประยุกต์หลักศีล ๕ ประการนี้ ก็เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมที่ดีให้ดียิ่งขึ้น 
กล่าวคือเป็นการน าหลักศีลมาประพฤติปฏิบัติ ก็เพ่ือให้การแสดงออกมาทางพฤติกรรมทางกาย 
วาจา และใจ ที่เรียกว่า กายกรรม วจีกรรม และโมนกรรม ที่เป็นสุจริตธรรมนั่นเอง เพราะ
จุดมุ่งหมายสูงสุดในทางพระพุทธศาสนา ก็คือการพ้นจากทุกข์ทั้งปวง ดังนั้นรากเหง้าของการรักษา
ศีลให้เกิดเป็นความบริสุทธิ์ที่แท้จริง และพัฒนาพฤติกรรมให้ดียิ่งขึ้นไป ก็คือ การน าหลักศีลที่ต้อง
ประกอบด้วยธรรมหลายๆ อย่างมาประพฤติปฏิบัติ กล่าวคือ คือ (๑) ต้องเป็นผู้มีเจตนาตั้งใจเว้น 
(๒) ต้องเป็นผู้มีเจตสิก คือ ความงดเว้น (๓) ต้องเป็นผู้มีความสังวรด้วยสติ (๔) ต้องเป็นผู้มีความไม่
ก้าวล่วงกิเลสอย่างหยาบ ทางกายวาจา ธรรมเหล่านี้จัดว่าเป็นศีลทุกข้อ ดังนั้นผู้ประพฤติปฏิบัติ พึง
น าหลักการรักษาศีล ไปใช้ในชีวิตประจ าวันเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมให้ดียิ่งขึ้นไป และมีพฤติกรรมที่
พัฒนาแล้ว เป็นบุคคลที่พัฒนาห่างไกลจากอบายมุขต่างๆ กล่าวคือ 
 (๑) เจตนาที่ชื่อว่าศีล คือ ผู้ปฏิบัติพึงตั้งใจ งดเว้นจากกายวาจาทุจริต เพราะตั้งใจงด
เว้นกายวาจาทุจริตจึงละอกุศลคือ ความทุศีลได้ เช่น เวลาที่งดเว้นทุจริต เจตนาก็ต้องมีเจตสิกคือ
ความไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง ก็ต้องมี สังวรคือสติก็ต้องมี ความไม่ก้าวล่วงกิเลสอย่างหยาบก็ต้องมี
เพราะเวลานั้นจิตเป็นกุศล ธรรมเหล่านี้ก็จะต้องเป็นไปร่วมกัน แต่ว่าในวาระนั้น จะกล่าวว่างดเว้น
ด้วยธรรมอะไร กล่าวคือ การงดเว้นนั้นมีอะไรเป็นประธาน เช่น ถ้าผู้ปฏิบัติงดเว้นด้วยเจตนาเป็น

                                                 
 ๑๑อ้างแล้ว, หน้า ๑๙. 
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ประธาน เช่นตั้งใจรักษาศีล ชื่อว่า เจตนา เป็นประธาน ส่วนธรรมที่เหลือจ าพวกเจตสิก หรือความ
ส ารวม หรือความไม่ก้าวล่วงเหล่านี้ ก็เข้าร่วมสนับสนุนด้วยในเวลาที่อารมณ์เป็นกุศล 
 (๒) เจตสิกที่ชื่อว่าศีล คือ ผู้ประพฤติปฏิบัติต่อเจตสิกศีล กล่าวคือ บุคคลนั้นไม่ได้มี
เจตนาตั้งใจเว้นไว้ก่อน แต่เมื่อมีวัตถุที่จะให้ล่วงศีลแล้วก็งดเว้นได้ไม่ล่วงศีล เพราะมีวิรติ (ความ
ยินดี) คือ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น เช่น จะพูดปดก็
เว้นไม่พูด อย่างนี้เรียกว่า เป็นสัมมาวาจา ท าให้กล่าววาจาตามความเป็นจริง หรือสัมมาวาจา เป็น
ต้น ซึ่งจัดว่าเป็นการเว้นเฉพาะหน้า ซึ่งเรียกว่า เจตสิกศีล๑๒ 
 (๓) สังวรที่ชื่อว่าศีล คือ ผู้ประพฤติปฏิบัติต่อสังวรศีล กล่าวคือ เพราะมีสติเป็นเครื่อง
กั้นกระแสของกิเลสไม่ให้ท าชั่ว ทางกายวาจาจะต้องมีสติส ารวมอยู่เสมอ บาปก็เกิดขึ้นไม่ได้ ชื่อว่า 
เป็นสังวรศีล ส่วนการที่เราล่วงศีลก็เกิดจากความโลภ ความโกรธ ความหลง ที่เรายั้งไม่อยู่จึงท าให้
เป็นเหตุให้เกิดบาป แต่ถ้ามีสติส ารวมอยู่บาปก็เกิดขึ้นไม่ได้ จึงจัดว่า เป็นสังวรศีล เหตุเกิดสังวร ๕ 
อย่าง คือ 
  ๑. ปาฏิโมกข์สังวร คือ ศีล ๕, ศีล ๘,ศีล ๑๐ และ ศีล ๒๒๗, และศีล ๕ ศีล ๘, 
เป็นปาฏิโมกข์ของคฤหัสถ์ 
  ๒. สติสังวร คือ มีสติสังรวมระวังในอินทรีย์ทั้ง ๖ ด้วยการรู้เท่าทันอารมณ์ที่เกิดขึ้น
ทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ที่ก าลังเป็นปัจจุบันเพื่อปิดกลั้นกระแสของกิเลส 
  ๓. ญาณสังวร คือ ต้องมีสติสัมปชัญญะ เจริญสติปัฏฐานรู้สภาวธรรมตามความ
เป็นจริงว่ารูปหรือว่านาม ย่อมจะห้ามทิฏฐิที่เป็นอนุสัยกิเลสไม่ให้เกิดขึ้นในอารมณ์นั้นๆ 
  ๔. ขันติสังวร คือ ความอดทนอดกลั้นต่อความเย็นร้อน และความล าบากต่างๆ 
เป็นต้น ต่อการปฏิบัติธรรม 
  ๕. วิริยะสังวร คือ ความเพียรเลี้ยงชีพด้วยความบริสุทธิ์ ไม่กระท าทางกายวาจา
ทุจริต คือ กายกรรม ๓, วจีกรรม ๔, อาชีพจะบริสุทธิ์ได้ก็ต้องอาศัย การเจริญสติปัฏฐาน ๔ 
ประการ๑๓ มีความเพียรประกอบด้วยสติสัมปชัญญะ ที่เรียกว่า สัมมัปธาน ๔๑๔ จึงมีอาชีพสุจริตเผา
ผลาญกิเลสได้๑๕ ดังนี้ เป็นต้น 

                                                 
 ๑๒อาจารย์ปราโมทย์ น้อยวัฒน์, อนุปุพพิกถา และอริยสัจ, (กรุงเทพมหานคร : จัดพิมพ์โดยชมรม
อนุรักษ์ธรรม), หน้า ๑๐๐. 
 

 ๑๓สติปัฏฐาน ๔ คือ (๑) กายานุปัสสนา การพิจารณากายในกาย (๒) เวทนานุปัสสนา การพิจารณา
เวทนาในเวทนา (๓) จิตตานุปัสสนา การพิจารณาจิตในจิต (๔) ธัมมานุปัสสนา การพิจารณาธรรมในธรรม คือ 
ขันธ ์๕, นิวรณ์ ๕, อายตนะ ๑๒, โพชฌงค ์๗, และอริยสัจ ๔,  
 

 ๑๔สัมมัปธาน ๔ คือ (๑) เพียรละอกุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้น (๒) เพียรละอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้
หมดไป (๓) เพียรเจริญกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น (๔) เพียรเจริญกุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญยิ่งๆ ขึ้นไป 
 

 ๑๕อาจารย์ปราโมทย์ น้อยวัฒน์, อนุปุพพิกถาและอริยสัจ, หน้า ๑๐๑-๑๐๓. 
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 (๔) ความไม่ก้าวล่วง ชื่อว่าศีล คือ ผู้ประพฤติปฏิบัติต่อความไม่ก้าวล่วง กล่าวคือ
เพราะความไม่ก้าวล่วง หมายถึง การป้องกันกิเลสอย่างหยาบไม่ให้เกิดขึ้นทางกาย วาจา คือการไม่
ประพฤติผิดในศีล การที่เราไม่ก้าวล่วงศีลได้นั้น จะต้องอาศัยการงดเว้น ๓ อย่าง คือ มีเจตนาวิริติ 
สมาทานวิรัติ และสัมปัตติวิรัติ คือ 
  ๑. สมาทานวิรัติ หมายถึง การที่จะรักษาศีลให้บริสุทธิ์หมดจดเรียบร้อย ต้อง
ประกอบด้วยวิรัติ ๓ อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ สมาทานวิรัติ ได้แก่การเปล่งวาจาขอสมาทานศีล
จากพระภิกษุ สาม เณร หรือ จากบุคคลผู้มีศีลโดยการเปล่งวาจาขอสมาทานเป็นข้อๆ ไป  
  ๒. สัมปัตติวิรัติ ได้แก่ เจตนางดเว้นซึ่งเกิดขึ้นในทันทีทันใด ที่ประจวบกับ
เหตุการณ์ที่จะท าให้เสียศีล หมายความว่า เดิมไม่ได้ตั้งใจจะรักษาศีล แต่เมื่อพบเหตุการณ์ที่ตนจะ
ล่วงศีล จึงคิดงดเว้นได้ในขณะนั้น 
  ๓. สมุทเฉทวิรัติ ได้แก่ การงดเว้นโดยเด็ดขาด หมายความว่า เป็นศีลที่งดเว้นของ
ท่านผู้สิ้นกิเลส ที่เรียกว่า พระอริยบุคคล ศีล จึงอยู่ได้ตลอดกาล ศีลจึงไม่ขาด เพราะมีเจตนาเว้นไว้ 
เฉพาะหน้า ขณะที่มีวัตถุท่ีจะให้ล่วงได้ ก็ละเว้นได้ ไม่ล่วงศีล เพราะเห็นว่าผิดโดยวิรัติศีลนี้ส่วนใหญ่
แล้วเป็นศีลของพระโสดาบันขึ้นไป๑๖ 
 เมื่อกล่าวโดยสรุป การประยุกต์หลักศีล ๕ เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมให้ดียิ่งขึ้นไป ก็คือการ
พัฒนาพฤติกรรมทางกายวาจา และใจ โดยอาศัยเจตนาเป็นที่ตั้งใจเว้น มีเจตสิก คือ ความงดเว้น มี
ความสังวรด้วยสติ และมีความไม่ก้าวล่วงกิเลสอย่างหยาบทางกายวาจา ด้วยการรักษาศีล เพราะศีล
ก็เป็นศูนย์กระบวนการท างานของจิต ดังนั้นกระบวนการท างานของจิตของบุคคลจะลุคุณธรรมได้ ก็
เริ่มจากจิตใจเป็นส าคัญ จนสามารถรักษาศีลได้อย่างบริสุทธิ์ดังที่พระสารีบุตรได้กล่าวว่า เจตนาเป็น
ศีล เจตสิกเป็นศีล ความส ารวมเป็นศีล ความไม่ก้าวล่วงเป็นศีล๑๗ เกิดมาจากจิตใจรู้เท่าทันต่อกิเลส 
ตัณหา ที่เกิดขึ้นในจิตใจ หรือ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการพัฒนารู้เท่าทันต่อ โลภะโทสะ และโมหะ ที่
เกิดข้ึนจนสามารถพัฒนากาย วาจา ใจ ให้เบาบางลงจาก อกุศล ๓ ประการ ดังกล่าวนี้ได้เป็นส าคัญ 
หรือหมดไปในที่สุด ศีลก็บริสุทธิ์โดยตัวของมันเอง 
 (๒) ผลของการประยุกต์หลักศีลพัฒนาพฤติกรรมที่ดี 
 พระพุทธศาสนาสอนในเรื่องการมองตนเองเป็นจุดเริ่มต้น ซึ่งมีหลักธรรมที่สามารถเป็น
แม่บทอธิบายได้ท้ังรูปธรรมนามธรรม การรู้เรื่องเกี่ยวกับตัวเราก็เท่ากับการเรียนรู้ในระบบสรรพสิ่งที่
อยู่ในจักวารด้วยฉะนั้น๑๘ดังนั้นการมองและส ารวจตัวเองจึงเป็น 

                                                 
 ๑๖สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชมหาสังฆปรินายก (สุวฑฺฒโน), หลักพระพุทธศาสนา, 
พิมพ์ถวายเนื่องในงานฉลองครบรอบอายุ ๖๐ ทัศ, พิมพ์ครั้งที่ ๘, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย
,๒๕๓๖), หน้า ๑๗๗-๑๗๘. 
 

 ๑๗ขุ. ป. (ไทย) ๓๑/๘๙/๓๔. 
 

 ๑๘นายสามารถ สุขุประการ, “ศึกษาเชิงวิเคราะห์ปรากฏการณ์บิ๊กแบงในมุมมองพระพุทธศาสนา” ,
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑) 
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รากฐาน และเป็นเรื่องที่ส าคัญในการด าเนินชีวิตเท่ากับการส ารวจในระบบใหญ่โดยเริ่มจากตนเอง
เป็นพ้ืนฐาน ดังนั้น การส ารวจอุปนิสัยของตนเองว่า ดีหรือไม่ดีเป็นหลักส าคัญหมายถึง เรามีเมตตา 
มีคุณธรรม ปฏิบัติตามหลัก ศีล มากหรือน้อยอย่างไร เพราะศีลเป็นรากฐานของคุณธรรมอ่ืนๆ ไม่
ประมาทมัวเมาจนตกเป็นทาสของโลก และชีวิตในทางที่ไม่ถูกต้องที่จะเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์จึง
ต้องอาศัยสติ รู้จักมอง รู้จักพิจารณา รู้จักวางตัววางใจต่อความเป็นจริง ก็เพ่ือชนะความโลภ ความ
โกรธ ความหลง เพ่ือให้อยู่เหนือความกระหายในสิ่งต่างๆ โดยมีศีล ๕ เป็นเครื่องค้ าจุนให้ยิ่งขึ้นไป
จนสามารถพัฒนาเป็นศีลที่ประกอบในองค์มรรค ๘ ประการ กล่าวคือ การพัฒนาศีลที่เป็นองค์มรรค 
หมายถึง การฝึกอบรมในด้าน ความประพฤติมีระเบียบวินัย ความสุจริตทางกายวาจา และ
สัมมาอาชีวะ ในระดับการพัฒนาศีลท่านเรียกว่า อธิศีลสิกขา เรียกว่าสั้นๆว่า ศีล วิธีแก้ปัญหาโดยวิธี
นี้ เป็นวิธีของอารยะชนระดับพื้นฐาน หรือเรียกตามบาลีว่า หลักของอริยมรรค แปลว่า ทางด าเนินสู่
ความดับทุกข์ท่ีท าให้เป็นอริยชน หรือวิธีด าเนินชีวิตที่ประเสริฐ อริยมรรคนี้ แบ่งระดับการพัฒนาศีล
ที่เป็นองค์มรรค เป็น ๓ อย่าง คือ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ๑๙ กล่าวคือ 
 (๑) สัมมาวาจา เจรจาชอบ หมายถึง การพูดหรือเจรจาชอบ มี ๔ ประการ คือการละ
มุสาวาท คือ เว้นการพูดเท็จ ขณะเดียวกันให้พูดค าจริง เรียกว่า สัจจะวาจา ละปิสุณาวาจา คือเว้น
จากการพูดส่อเสียด ขณะเดียวกันให้พูดค าสมานสามัคคี เรียกว่า สมัคคกรณีวาจา และละผรุสวาจา 
คือ เว้นจากการพูดหยาบคาย ขณะเดียวกันก็ให้พูดแต่ค าอ่อนหวานสุภาพ ไพเราะน่าฟัง ที่เรียกว่า 
สัณหวาจา ละสัมผัปปลาปะ คือ เว้นการพูดเพ้อเจ้อ เหลวไหลไร้สาระขณะเดียวกันก็ให้พูดแต่ค ามี
ประโยชน์ สร้างสรรค์ น ามาแต่คุณธรรมปรุงจิตใจให้ร่าเริงเบิกบาน เรียกว่า อัตสัณหิตาวาจา๒๐ 
 (๒) สัมมากัมมันตะ หมายถึง การงานชอบ คือ การกระท าที่ชอบมี ๓ ประการ คือ
ได้แก่ การละจากปาณาติบาต หมายถึง เว้นจากการท าลายชีวิตทั้งคนและสัตว์ทุกจ าพวก
ขณะเดียวกันก็ช่วยเหลือเกื้อกูลแก่กัน ละอทินนาทาน คือ เว้นจากการเอาทรัพย์สมบัติสิ่งของคนอ่ืน
ที่ไม่อนุญาต หรือ ไม่ได้มีเจตนาที่จะให้ ขณะเดียวกัน ก็ควรจะบริจาคให้ทานตามโอกาศ และฐานะ 
ละกาเมสุมิจฉาจาร คือ เว้นจากความประพฤติผิดในกาม หมายถึง ไม่ล่วงละเมิดในสามีภรรยาอัน
เป็นที่รักยิ่งของคนอ่ืน ขณะเดียวกันก็ประพฤติ สทารสันโดษ คือพอใจในคู่ครองของตนเองเท่านั้น๒๑ 
 (๓) สัมมาอาชีวะ หมายถึง การเลี้ยงชีพชอบ ได้แก่ ละมิจฉาชีพ เลี้ยงชีวิตด้วยสัมมาชีพ 
ขณะเดียวกัน มีความขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพ การงาน หน้าที่อันสุจริตเช่น ท างานไม่ให้
อากูล หมายถึง การไม่ค่ังค้าง ไม่ผัดผ่อนงานไม่จับจดงาน ไม่ยุ่งเหยิงสับสนเป็นต้น 
 กล่าวโดยสรุป เมื่อบุคคลประพฤติปฏิบัติตามหลักของศีล ๕ ประการ โดยเคร่งครัด คือ 
การไม่ฆ่าสัตว์ การไม่ลักทรัพย์ เป็นต้น คือ การอาศัยเจตนาจงใจ ความตั้งใจเป็นเครื่องงดเว้นเป็นผู้
                                                 
 ๑๙พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร : 
ศยาม, ๒๕๔๓), หน้า ๑๒-๑๓. 
 

 ๒๐องฺ. จตุกฺก. (บาลี) ๒๑/๑๔๘-๑๔๙/๑๘๙. 
 

 ๒๑ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๔๗/๓๖๒-๓๖๔. 
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ขัดเกลาจริตนิสัยพฤติกรรมด้วยศีล ๕ คือ ดังกล่าวแล้ว อันบุคคลได้กระท าแล้วพัฒนาประพฤติ
ปฏิบัติตามหลักศีล ๕ ย่อมเป็นผู้ประกอบด้วย เมตตา กรุณา มีความละอายแก่ใจ มีหิริและ
โอตตัปปะ มีความซื่อสัตย์สุจริต อริยมรรคมีองค์ ๘ ประการ ย่อมพัฒนาเกิดขึ้นที่ละเล็กที่ละน้อย 
จนสามารถพัฒนาเป็น อธิศีลสิกขา อธิจิตสิกขา และอธิปัญญาสิกขา ย่อมเกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติในธรรม
ทั้งหลาย พฤติกรรมของบุคคลย่อมน้อมเข้าสู่จุดมุ่งหมายสูงสุด คือ พระนิพพาน อย่างน้อยที่สุด ก็
สามารถพัฒนาพฤติกรรม เข้าเป็นพระอริยบุคคลขั้นต้นในทางพระพุทธศาสนา  กล่าวคือ 
“อริยบุคคล” หมายถึง บุคคลผู้ประเสริฐได้บรรลุสัจธรรม ได้บรรลุธรรม ตั้งแต่ขั้นพระโสดาบันเป็น
ต้นไปซึ่งเป็นผู้เข้าสู่กระแสพระนิพพาน พระพุทธศาสนาถือว่า สภาวะความเป็นมนุษย์มีความ
เหมาะสมที่สุดต่อการขัดเกลาพัฒนาจิตใจ เพ่ือให้บรรลุถึงความสุขหรือประโยชน์สูงสุดของชีวิต 
กล่าวคือความหมดกิเลสอันเป็นรากเหง้าของความชั่วทั้งปวงได้ ซึ่งคุณสมบัติด้านการเพ่ิมพูนกุศลใน
จิตใจของอริยบุคคลโดยการศึกษา และปฏิบัติตามหลักพุทธธรรมที่เรียกว่าภาวนา อันเป็นหลักครอง
ชีวิตของผู้พัฒนาตน ผู้รู้เท่าทันชีวิตไม่หลงงมงาย มุ่งผลส าเร็จคือความสุข๒๒ มีดังนี ้
 (๑) พระโสดาบัน ผู้เข้ากระแสนิพพานแล้วบางส่วน สามารถรักษาศีล ได้อย่างบริสุทธิ์ 
มีสมาธิพอประมาณ และมีปัญญาพอประมาณ สามารถตัดสังโยชน์ ๓ ประการได้คือ (๑) สักกายทิฐิ 
คือ ความยึดมั่นถือมั่นในตัวตน (๒) วิจิกิจฉา คือ ความลังเลสงสัย และ (๓) สีลัพพตปรามาส คือ 
การถือมั่นด้วยศีล 
 (๒) พระสกิทาคามี แปลว่า ผู้มาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียว สามารถรักษาศีลได้อย่างบริสุทธิ์ มี
สมาธิพอประมาณ และมีปัญญาพอประมาณ สามารถตัดสังโยชน์ ๓ ประการได้คือ (๑) สักกายทิฐิ 
คือ ความยึดมั่นถือมั่นในตัวตน (๒) วิจิกิจฉา คือ ความลังเลสงสัย และ (๓) สีลัพพตปรามาส คือ 
การถือมั่นด้วยศีล และสามารถท าราคะ โทสะ โมหะ ให้เบาบางลงได้ 
 (๓) พระอนาคาม ีแปลว่า ผู้ไม่กลับมาสู่โลกนี้อีกต่อไป สามารถรักษาศีลได้อย่างบริสุทธิ์ 
มีสมาธิกล้า มีปัญญาพอประมาณ ตัดสังโยชน์ ๕ ประการ คือ ๑) สักกายทิฐิ คือ ความยึดมั่นถือมั่น
ในตัวตน (๒) วิจิกิจฉา คือ ความลังเลสงสัย (๓) สีลัพพตปรามาส คือ การถือมั่นด้วยศีล ๔) กาม
ราคะ คือ จิตก าหนัดด้วยอ านาจความยินดี และ (๕) ปฏิฆะ คือ ความหงุดหงิดความไม่พอใจ 
 (๔) พระอรหันต์ แปลว่า ผู้ไกลจากกิเลส สามารถรักษาศีลได้อย่างบริสุทธิ์ มีสมาธิเต็ม
บริบูรณ ์มีปัญญาเต็มบริบูรณ์ ตัดสังโยชน์ได้ ๑๐ ประการ คือ ๑) สักกายทิฐิ คือ ความยึดมั่นถือมั่น
ในตัวตน ๒) วิจิกิจฉา คือ ความลังเลสงสัย ๓) สีลัพพตปรามาส คือการถือมั่นด้วยศีล ๔) การราคะ 
คือ จิตก าหนัดด้วยอ านาจความยินดี และ  
 ๕) ปฏิฆะ คือ ละความหงุดหงิดความไม่พอใจ ๖) รูปภพ คือ ละความก าหนัดใน
รูปธรรมต่างๆ เช่น รูปฌาน ๗) อรูปภพ ละความก าหนัดยินดีในนามธรรม เช่น อรูปฌาน คือ ๘) 

                                                 
 ๒๒พระอภิชัย อภิชาโต (ชูขุนทด), “การศึกษาหลักธรรมส าหรับพัฒนาพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคม
ปัจจุบัน” ,วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔) 
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มานะ คือ ละความถือตัว ๙) อุทธัจจะคือ ละความฟุ้งซ่านร าคาญใจ และ ๑๐) อวิชชา คือ ละความ
ไม่รู้๒๓ 
 สรุปได้ว่าการประพฤติในศีล ๕ เป็นจุดเริ่มต้นในการด าเนินชีวิตที่ถูกต้อง เรียกว่า เป็น
ผู้มีสัมมาทิฏฐิ (ความเห็นถูกต้อง) ย่อมรู้จักสิ่งที่เป็นประโยชน์ และสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ ซึ่งเป็น
รากฐานให้ธรรมอื่นๆ คือ ความเมตตา กรุณา หิริ โอตตัปปะ ความซื่อสัตย์จริต ความสามัคคีเป็นต้น 
ปรากฏข้ึนตามมาย่อมมีความประพฤติชอบต่อตนเอง และผู้อ่ืนในทางที่เป็นคุณ และสามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ดีให้เป็นพฤติกรรมที่ดีได้ และพัฒนาจนเป็น ศีลอย่างมั่นคงที่เกิดมาจาก
จิตใจ โดยอาศัย เจตนา เจตสิก สังวร และส ารวมระวังพฤติกรรมที่แสดงออกมาทางกาย วาจา และ
ใจ เป็นส าคัญ การกระท าต่างๆ เช่น การฆ่าสัตว์ การท าแท้ง การประลักทรัพย์ ฉ้อโกง การประพฤติ
ผิดในกาม การพูดเท็จ พูดเพ้อเจ้อส่อเสียด หรือการดื่มสุราเมรัย อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท ก็
จะไม่เกิดขึ้นโดยอาศัยศีล ๕ เป็นพ้ืนฐานในการด าเนินชีวิต และพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงมา
ในทางสังคมก็จะแสดงออกมาต่อโลก จะเป็นการแสดงที่เกิดมาจากคุณธรรมภายใต้หลัก ศีล ๕ จึง
ท าให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เพราะศีล ๕ เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนอบรมมนุษย์ให้เป็น
สัตว์ประเสริฐ จนสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติ มีสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ซึ่งกันและกัน มีวัฒนธรรมและศาสนา เป็นเครื่องขัดเกลาพฤติกรรม มีกฎหมาย และมี กิติกาของ
สังคมเป็นกรอบในการด าเนินชีวิตที่สงบสันติ และยังสามารถพัฒนาตามหลักพุทธศาสนาก้าวถึง
ความพ้นทุกข์ได้ในที่สุด 
 
๖. สรุป 
 การประยุกต์ศีล ๕ เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมให้ดียิ่งขึ้น คือการพัฒนาทางด้านศีลให้เกิดขึ้น
ในจิตใจเป็นส าคัญ ในการด าเนินชีวิตประจ าวันอยู่โดยน าหลักศีลที่ประกอบด้วยธรรมหลายๆ อย่าง
มาประกอบการประพฤติปฏิบัติ (๑) มีเจตนาตั้งใจเว้น (๒) มีเจตสิก คือความงดเว้น (๓) มีความ
สังวรด้วยสติ (๔) มีความไม่ก้าวล่วงกิเลสอย่างหยาบ ทางกายวาจา การไม่ก้าวล่วงศีลได้นั้น จะต้อง
อาศัยการงดเว้น ๓ อย่าง คือ มีเจตนาวิริติ สมาทานวิรัติ และสัมปัตติวิรัติ เพ่ือน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันอยู่เป็นนิจ เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมให้พัฒนาห่างไกลจากอกุศลธรรมต่างๆ เป็นศีลที่เกิด
ขึ้นมาจากจิตใจ สามารถพัฒนาให้สุจริตทางกายวาจา และสัมมาอาชีวะ เรียกว่า อธิศีลสิกขา (ศีลใน
มรรคมีองค์ ๘ คือ สัมมาวาจา สัมมาอาชีวะ และสัมมากัมมันตะ) จึงท าให้รักษาศีลได้อย่างบริสุทธิ์ 
และการแสดงออกมาทางกายวาจา และใจย่อมส ารวมระวัง สงบระงับ เพราะเป็นศีลที่ประกอบด้วย
สติสัมปชัญญะ จึงท าให้การแสดงออกมาในทางสังคมมีแต่เกื้อกูลและสร้างสรรค์ คือ ประกอบด้วย 
เมตตาธรรม มีหิริโอตตัปปะ ซื่อสัตย์สุจริตธรรม พฤติกรรมที่ประกอบไปด้วยคุณธรรม และอยู่

                                                 
 ๒๓พระโสภณคณาภรณ์ (ระแบบ ฐิตญาโน), ธรรมปริทรรศน์ ๒ อธิบายธรรมวิภาค ปริจเฉทที่ ๒, 
(กรุงเทพมหานคร: วัดบวรนิเวศวิหาร, ๒๕๓๒), หน้า ๑-๖. 
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ร่วมกันอย่างมีความสุขสันติ คือ ความสงบสันติภายใน และความสงบสันติภายนอก มีกิติกา 
กฎระเบียบในการด าเนินชีวิต ปราศจากทุกข์ และอุปสรรคทั้งปวงและยังสามารถพัฒนาก้าวถึงความ
พ้นจากทุกข์ได้ในที่สุด 
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การพัฒนาทุนมนุษย์ของเทศบาลต าบลบางกระทึกตามหลักไตรสิกขา 
The Human Capital Development According to Tisikkha of 

Bangkrateuk Sub-District Municipality 
 

สุทธญาณ์  โอบอ้อม 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์คือ ๑) ศึกษาวิเคราะห์สภาพทั่วไปของการพัฒนาทุน

มนุษย์ของของเทศบาลต าบลบางกระทึก ๒) เพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาทุนมนุษย์ของของเทศบาลต าบลบางกระทึก และ ๓) เพ่ือน าเสนอแนวทางการพัฒนาทุน
มนุษย์ของเทศบาลต าบลบางกระทึกตามหลักไตรสิกขา 

ด าเนินการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเป็นแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) 
ระหว่าง การวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ๗ รูป/คน 
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นแนวทางที่จะน าไปสู่การ
พัฒนาทุนมนุษย์ของของเทศบาลต าบลบางกระทึกเพ่ือให้เกิดความถูกต้องแม่นย าของข้อมูล ผู้วิจัย
จึงท าการศึกษาข้อมูลสนับสนุนด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้การศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ เก็บข้อมูล
จากบุคลากรเทศบาลต าบลบางกระทึก ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน๗๗เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า  
๑.สภาพทั่วไปของการพัฒนาทุนมนุษย์ของของเทศบาลต าบลบางกระทึกตามหลักไตรสิกขา

การพัฒนาทุนมนุษย์ของเทศบาลต าบลบางกระทึกใน ๑)ด้านความรู้ นั้นมีคู่มือการท างาน อุปกรณ์
เครื่องมือ และข้อมูลที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่หน่วยงานส่งเสริมความคิดริเริ่มใหม่ในการท างาน    
๒) ด้านทักษะนั้นจัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาที่เข้ากับลักษณะการท างานจริงและตอบสนอง
เป้าหมายองค์กร และส่งเสริมให้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เพ่ิมพูนการปฏิบัติงานผู้ ปฏิบัติงานมี
ความพร้อมรับผิดชอบการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพในระดับสูง โดยคนที่ส่งผลงานดีได้รับการ
เลื่อนแห่นงบนฐานความสามารถในงาน และ ๓) ด้านการบริหารจัดการที่ดีนั้นผู้บริหารมีคุณธรรมใน
การบริหารจัดการ เช่น การเล่ือนข้ึนเงินเดือน และการมอบหมายงานมีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
โปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริตหน่วยงานมีการรณรงค์ให้บุคลากรมีความประหยัด ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า
หน่วยงานมีแผนการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และมีการใช้แผนพัฒนาดังกล่าวเพ่ือบรรลุ
เป้าหมาย และหน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในระดับนโยบายและแสดง

                                                 
 วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม 
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ความคิดเห็นของตนเองได้อย่างอิสระส่วนเชิงปริมาณ ในภาพรวม พบว่าด้านความรู้ ด้านทักษะและ
ด้านการบริหารจัดการที่ รวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก ( X = ๔.๒๔๘, S.D = ๐.๗๘๘) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความรู้ อยู่ในระดับมาก ( X =๔.๒๙๔, S.D. = ๐.๗๗๖) ด้านทักษะ
อยู่ในระดับมาก          ( X  = ๔.๒๔๒, S.D. =๐.๗๗๓) และด้านการบริหารจัดการที่ดี อยู่ใน
ระดับมาก ( X  = ๔.๒๑๐, S.D. =๐.๘๑๖) 

๒.แนวคิด ทฤษฎี และหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาทุนมนุษย์ของเทศบาลต าบล
บางกระทึก คือ ๑) ด้านความรู้ การส่งเสริมให้บุคลากรศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นเพ่ือ
พัฒนาความรู้  ความสามารถ ขั้นศีลคือ  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยระบบการศึกษา  ขั้นสมาธิ คือ 
พัฒนาพฤติกรรมจิตใจให้มี EQ ขั้นปัญญา  คือ ให้มีการศึกษาเพ่ิมเติม ๒) ด้านทักษะ จัดโครงการ
ฝึกอบรมบุคลากรเพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะ ตามความแตกต่างของแต่ละบุคคล 
การฝึกอบรมข้ันศีล  คือ  ปรับแก้การแสดงออกของพฤติกรรมกาย วาจา  ขั้นสมาธิ  คือ  พัฒนา
จิตใจให้มีสภาวะอดทน  ขั้นปัญญา คือ  ชี้แนะให้เห็นพฤติกรรมที่ควรกระท าหรือไม่ควรกระท า ๓) 
ด้านการบริหารจัดการที่ดี ขั้นศีล คือ ให้การบ่มเพาะพฤติกรรมนิสัยที่ดีงาม  ขั้นสมาธิ คือ ฝึกจิตใจ
ให้เป็นไปในทิศทางท่ีควร ขั้นปัญญา คือ ส่งเสริมพัฒนาให้มีการศึกษาเพ่ิมเติมส่วน 

๓.แนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์ของเทศบาลต าบลบางกระทึกตามหลักไตรสิกขา ซึ่งมี
องค์ประกอบจากการสังเคราะห์ (Synthesis Model) คือ (K + S)+(S+S)+(M+P)=KS+SS+MP
จากสมการดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงแนวการพัฒนาทุนมนุษย์ของเทศบาลต าบลบางกระทึกโดยใช้
หลักไตรสิกขา ซึ่งมีองค์ประกอบ คือ จะต้องเริ่มจากกระบวนการหรือการพัฒนาทุนมนุษย์ตาม
แนวคิด ใน ๓ ด้าน คือความรู้ (knowledge), ด้านทักษะ (skills)และการบริหารจัดการที่ดีบูรณา
การกับหลักพระพุทธศาสนา คือ หลัก ไตรสิกขา คือ ศีล (Sila) สมาธิ (Smati) และปัญญา(Panya) 
จะก่อให้เกิดการพัฒนาทุนมนุษย์ใน ๓ ด้าน คือความรู้ (knowledge), ด้านทักษะ (skills) และการ
บริหารจัดการที่ดี แนวทางการพัฒนานี้สามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาทุนมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพควบคู่คุณธรรม 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were: 1) to study the generality of the 
human capital development of Bangkrateuk Sub-District Municipality, 2) to study 
the concept, theory and the principle of the Buddha-Dhamma about the human 
capital development of Bangkrateuk Sub-District Municipality, and 3) to present the 
ways for the human capital development according to Tisikkha of Bangkrateuk Sub-
District Municipality. 
 The methodology was the Mixed Methods Research consisting of the 
qualitative research and the quantitative research. The qualitative research 
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collected the data from 7 key informants by the In-depth interview and analyzing 
the data to find  the ways for the personnel development leading to the human 
capital development of Bangkrateuk Sub-District Municipality. The quantitative 
research collected the data from 77 samples by the questionnaire. Data was 
analyzed by frequencies, percentile, mean and standard deviation. 
 Findings were as follows: 
 1. The generality of the human capital development according to Tisikkha 
of Bangkrateuk Sub-District Municipality was : 1) for the knowledge, the municipality 
provided the manual in working, equipments, tools and the necessary information 
in the working, 2) for the skills, the municipality provided the training and the 
development in the working and promoted the application of the technology in the 
working, and 3) for the good management, the administrators had the morality in 
the management such as raising the salary and assigning the duty with 
transparency. The municipality campaigned the save for the personnel, had the 
development plan in the working systematically, and gave the opportunity to the 
personnel in the decision. For the quantitative research, overall, the knowledge, the 
skills and the good management were at high level ( X = 4.248, S.D = 0.788). When 
considering each aspect, it was found that the knowledge, the skills and the good 
management were at high level ( X =4.294,S.D. = 0.776), ( X  = 4.242, S.D. =0.773), 
and ( X  = 4.210, S.D. =0.816). 
 2. The concept, theory and the principle of the Buddha-Dhamma about 
the human capital development of Bangkrateuk Sub-District Municipality were : 1) 
for the knowledge, the municipality should support the personnel to study higher 
education for the knowledge and ability development. For the Sila, the personnel 
adjusted the behavior with educational system. For the Samadhi, the personnel 
developed the mental behavior to make the emotional quality. For the Panna, the 
personnel had continuing education. 2) For the skills, the municipality provided the 
training for the personnel to the development in the knowledge, ability, and skills 
according to the personal difference. For the training in the Sila, the personnel 
adjusted the expression of behavior in body and speech. For the training in the 
Samadhi, the personnel developed the mind in patience. For the training in Panna, 
the personnel indicated the suitable or unsuitable behavior. 3) For the good 
management, the administrators taught the good behavior for the training in the 
Sila. The training in Samadhi, the personnel trained the mind in the suitable 
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direction. The training in Panna, the municipality promoted the continuing 
education. 
 3. The ways for the human capital development according to Tisikkha of  
Bangkrateuk Sub-District Municipality consisted of the Synthesis Model : (K + 
S)+(S+S)+(M+P)=KS+SS+MP. It showed the ways for the human capital 
development according to Tisikkha of Bangkrateuk Sub-District Municipality 
consisting of 3 aspects: the knowledge, the skills and the good management 
integrating to the Buddhist principle: Tisikkha (Sila, Samadhi and Panna). These lead 
to the human capital development in three aspects: the knowledge, the skills and 
the good management. The ways for the development could apply the Buddhist 
principles in the human capital development efficiently and effectively together 
with the morality. 

 

๑. บทน า 
จากกระแสโลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศก่อให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงหลายด้าน องค์กรต่างๆมีความพยายามในการสร้างและพัฒนารูปแบบต่างๆในการ
บริหารงานหรือการน าเอาเครื่องมือต่างๆในการพัฒนาองค์การมาใช้ เพ่ือสร้างประโยชน์ ให้กับ
องค์การ ทั้งสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน สร้างความเจริญเติบโตให้กับองค์การ สร้าง
ความสามารถในการปรับตัวต่อสภาพการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาวิถีทางที่จะรับมือต่อ
การเปลี่ยนแปลงนี้คือ ทุกประเทศ ทุกองค์การต้องเร่งสร้างภูมิคุ้มกันการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ โดยการ
เร่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือสร้างศักยภาพด้านทุนมนุษย์ ให้เกิดขึ้นในทุกๆระดับของสังคมแบบ
ใหม่ๆ๑ ในท่ามกลางความท้าทายของการบริหารในยุคของการแข่งขันด้วยทุนมนุษย์ “คน” จึงเป็น
ต้นทุนส าคัญขององค์การในการท าให้องค์การบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธ์ศาสตร์และตอบสนองสภาพ
การเปลี่ยนแปลงที่ปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา๒ 

การพัฒนาทุนมนุษย์มีความส าคัญอย่าง เพราะปัจจุบันสังคมได้เคลื่อนย้ายจากสังคม
อุตสาหกรรมเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ตัวพนักงานเองก็มีลักษณะที่หลากหลายมากขึ้น สถานที่
ท างานก็เปลี่ยนจากทางด้านกายภาพเป็นแบบเสมือนจริง การท างานเปลี่ยนจากงานประจ ามา
ท างานอิสระมากขึ้น การที่องค์การจะสามารถแข่งขันได้นั้น นอกจากจะต้องอาศัยเทคโนโลยี ส่วน
แบ่งการตลาด และการมีบุคลากรที่ดีแล้ว ยังต้องการการเรียนรู้ด้วย มีตัวอย่างมากมายที่แสดงให้
                                                 

๑จรัสศรี เพ็ชรคง, การพัฒนาทุนมนุษย์ของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชนก, 
วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๒), หน้า ๑. 

๒ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, แบบอย่างปฏิบัติการบริหารคน, (กรุงเทพมหานคร 
: บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์ พับลิชช่ิง จ ากัด, ๒๕๕๑), หน้า ๕. 
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เห็นว่างองค์กรที่ประสบความส าเร็จในรอบร้อยปีที่ผ่านมาแตกต่างจากองค์การที่ล้มเหลว คือ 
ความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิผลมากกว่าคู่แข่ง
องค์การต้องปรับตัวให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  อีกทั้งองค์การทุกแห่งในปัจจุบันมุ่งความสนใจ
ไปสู่ประเด็นของการพัฒนาสมรรถนะขององค์การ โดยผ่านกลยุทธ์การเรียนรู้และการพัฒนาเพ่ือท า
ให้พนักงานมีความสามารถพิเศษ มีทักษะ และพนักงานแต่ละคนก็มีโอกาสในการยกระดับความรู้ 
ทักษะ และสมรรถนะของตน๓ด้วยเหตุนี้ก็ยิ่งเป็นเหตุท าให้สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ เช่น ความรู้ 
(Knowledge) ทักษะ (Skill) ความสามารถ (Competency ) ตลอดจนประสบการณ์ 
(Experiences) กลายเป็นสิ่งที่มีพลังอ านาจมหาศาล  ซึ่งสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น ความรู้ 
ทักษะ ความสามารถ ล้วนแล้วแต่ เป็นทรัพย์ที่มีอยู่ ในตัวมนุษย์ทั้ งนั้น รวมเรียกว่า “ทุน
มนุษย์”(Human Capital)นั่นเอง  

ส าหรับ เทศบาลต าบลบางกระทึกซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่อยู่
ภายใต้การก ากับดูแลของ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม สังกัดกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ได้ด าเนินการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลของเทศบาล    
ซึ่งต้องพัฒนา ๕ ด้าน ดังนี้ ๑) ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  ๒) ด้านความรู้และทักษะเฉพาะ
ของงานในแต่ละต าแหน่ง ๓) ด้านการบริหาร ๔) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  ๕) ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม ซึ่งที่ผ่านมาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลต าบลบางกระทึกยังประสบกับปัญหา
และอุปสรรคหลายประการ ส่งผลท าให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือ
ความคาดหวังขององค์กร เช่น บุคลากร ไม่ให้ความส าคัญกับกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ขาดการมีส่วนรวม และองค์กรไม่ได้ด าเนินการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์อย่างจริงจัง ไม่มีการวางแผน
เชิงกลยุทธ์ท าให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขาดความชัดเจน และไร้ ทิศทาง ส่งผลให้การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลต าบลบางเหรียงไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร จึงจ าเป็นที่  องค์กรต้อง
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปในเชิงกลยุทธ์ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ความสามารถ และทัศนคติที่ดีใน 
การปฏิบัติงาน ต่อไป  ส าหรับเทศบาลต าบลบางกระทึกก็มีการปรับเปลี่ยนตนเอง เช่นกัน บุคลากร
จึงต้องปรับตัวเข้ากับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งด้านปริมาณงาน คุณภาพงาน วิธีการท างานและ
ค่านิยมในการท างาน บุคลากรจ าเป็นต้องพัฒนาทักษะ ความสามารถหลายด้านเพ่ือให้สามารถ
รองรับผลกระทบเหล่านี้ได้มากท่ีสุด เทศบาลต าบลบางกระทึกจึงจ าเป็นต้องพัฒนาบุคลากรในฐานะ
ที่เป็นทุนมนุษย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้  ทักษะ และ
ความสามารถในการสร้างผลการปฏิบัติงานขององค์การเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ และ
สามารถยืนอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนได้อย่างมั่นคงต่อไป 

                                                 
๓นิสดารก์ เวชยานนท์, การบริหารทุนมนุษยเชิงกลยุทธ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่า , (กรุงเทพมหานคร : 

บริษัท โกลเด้นท์ไทม์พริ้นติ้ง จ ากัด, ๒๕๕๔), หน้า ๔๐๓ – ๔๐๕. 
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นอกจากนี้แล้วพระพุทธศาสนาจึงเข้ามามีบทบาทมากในการจัดการทุนมนุษย์ในยุค
โลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเช่นนี้ เพราะพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการสร้างความ
เก่ง (วิชชา) และความดี (จรณะ) ท าให้ผู้ที่ปฏิบัติตามเป็นทั้งคนเก่งและคนดี (วิชชาจรณะสัมปันโน)
ในคนๆเดียวกัน จะเห็นได้ว่าหากในองค์กรใดมีทุนมนุษย์ที่ทั้งเก่งและดีเช่นนี้ และองค์กรเองก็มีกล
ยุทธ์ที่ดีในการพัฒนาทุนมนุษย์ ก็เป็นที่แน่นอนว่าองค์นั้นย่อมประสบความส าเร็จในการแข่งขันทุกๆ
เวทีแห่งการแข่งขันและในทางพระพุทธศาสนายังมีระบบการให้รางวัลและการลงโทษ ซึ่งเทียบได้
กับการใช้พระเดชพระคุณในสมัยปัจจุบันนั่นคือ ใครท าดีก็ควรได้รับการยกย่อง ใครท าผิดก็ควร
ได้รับการลงโทษ ดังพระบาลีที่ว่า “นิคฺคณฺเห นิคฺคหารห ปคฺคณฺเห ปคฺคหารห       ข่มคนที่ควรข่ม 
ยกย่องบุคคลที่ควรยกย่อง” 

ดังนั้น จากเหตุผลที่กล่าวมาทั้งหมด ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาทุน
มนุษย์ตามทฤษฎีตะวันตกพร้อมทั้งหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่จะอนุโลมเข้ากับการพัฒนาทุน
มนุษย์ เพ่ือบูรณาการทั้งสองศาสตร์เข้าด้วยกันสร้างเป็นแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์ที่ยั่งยืน ต่อไป 

 
๒.วัตถุประสงค์การวิจัย 

๑. ศึกษาวิเคราะห์สภาพทั่วไปของการพัฒนาทุนมนุษย์ของของเทศบาลต าบลบางกระ
ทึก 

๒. เพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาทุนมนุษย์ของ
ของเทศบาลต าบลบางกระทึก 

๓. เพ่ือน าเสนอแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์ของเทศบาลต าบลบางกระทึกตามหลัก
ไตรสิกขา 
๓.ขอบเขตการวิจัย 

๑. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
การวิจัยเรื่อง  การพัฒนาทุนมนุษย์ของเทศบาลต าบลบางกระทึกตามหลักไตรสิกขาใน

ครั้งนี้     จะท าการศึกษา แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา , แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทุนมนุษย์ และ
แนวคิดเก่ียวกับหลักไตรสิกขา 

๒. ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษา 
หลักแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทุนมนุษย์ ๓ ด้าน คือ K(Knowledge) ความรู้, 

S (Skills) ทักษะ และ M (Good Management) การบริหารจัดการที่ดีและหลักพระพุทธศาสนา
คือ หลักไตรสิกขา ได้แก่ ศีล สมาธิ และปัญญา 

๓. ขอบเขตด้านประชากร / ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
      ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ  บุคลากรของเทศบาลต าบลบางกระทึก ได้แก่ 

ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง จ านวน ๙๖ คน 
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      เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถามเพ่ือวัดระดับการพัฒนาทุน
มนุษย์ของเทศบาลต าบลบางกระทึก จ านวน ๗๗ คน และแบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในด้านการ
พัฒนาทุนมนุษย์ของเทศบาลต าบลบางกระทึก จ านวน ๗  รูป/คน 

 
๔.วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาทุนมนุษย์ตามหลักไตรสิกขาของเทศบาลต าบลบางกระทึก”
ผู้วิจัยใช้การวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Researchs) โดยส่วนแรกจะศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) เพ่ือให้ทราบถึงประเด็นของการศึกษาในรายละเอียดที่ส าคัญ และมีความ
ครอบคลุมในเนื้อหาสาระส าคัญท่ีท า การศึกษาอย่างครบถ้วน พร้อมกันนั้น ในการวิจัยเชิงคุณภาพจะท า
ให้ได้ทราบถึงข้อมูลเชิงลึก            (In-depth)  ที่มีรายละเอียดชัดเจนสามารถน ามาวิเคราะห์ในเชิง
ตรรกะได้ (Analytic Induction) ส่วนที่สองจะท าการศึกษาเชิงปริมาณ (Empirical Analysis) เพ่ือให้
เกิดความน่าเชื่อถือในเชิงประจักษ์ข้อมูล และวิเคราะห์ให้ทราบถึงเหตุผลที่มีส่วนสัมพันธ์กันกับ
ข้อมูลในเชิงคุณภาพ และอุดช่องจุดด้อยของข้อมูลเชิงคุณภาพดังนั้นเพ่ือให้การวิจัยเป็นไปตาม
ระเบียบ วิธีการผู้วิจัยจะน าเสนอวิธีการวิจัยตามล าดับ 
ผลการวิจัย 

ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปของการพัฒนาทุนมนุษย์ของเทศบาลต าบลบางกระทึก 
โดยทั่วไปแล้วเขตเทศบาลต าบลบางกระทึกมีค่อนข้างสูง เริ่มตั้งแต่กระบวนการ

คัดเลือกบุคลากรเข้า จะต้องคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเข้ามาท างาน และบุคคลที่
เข้ามาจะต้องปฏิบัติตามกรอบคุณธรรมจริยธรรมที่ทางหน่วยงานก าหนดไว้อยู่แล้ว และผู้บริหารก็มี
นโยบายที่จะพัฒนาความรู้ใหม่ให้เพ่ิมเติมจากความรู้เดิมที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง และสิ่งส าคัญจะต้อง
ยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ใช้หลักความ
ยืดหยุ่น ในการบริหารคนในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับที่กล่าวว่าการพัฒนาคนจะเป็นเรื่องของความรู้ 
การที่เราจะให้คนเรามีความรู้ได้นั้น ก็จะต้องให้การสนับสนุน เพ่ือสร้างแรงขับเคลื่อนให้เกิดองค์
ความรู้ในการพัฒนาไปสู่ความรู้ด้านต่างๆ ซึ่งต้นทุนเดิมของคนมาจากพ่อ-แม่ ที่เป็นต้นทุนหลักใน
การให้ความรู้และเสริมต่อความรู้ด้วยตัวเราเอง ซึ่ งบุคลากรทุกคนผ่านการเรียนมาแล้วมีความรู้
ระดับหนึ่งนั้นพอหรือยัง ซึ่งถ้าหากยังไม่พอ ทางบางกระทึกก็มีนโยบายเสริมต่อองค์ความรู้ในระดับ
ที่สูงขึ้น โดนการที่เอาคุณวุฒิมาเทียบในการปฏิบัติหน้าที่ เพราะส่วนนี้ก็คือต้นทุนหลักนอกจากนี้
เทศบาลต าบลบางกระทึกยังคงประสบปัญหาและอุปสรรคหลายประการ ส่งผลท าให้การพัฒนาทุน
มนุษย์ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือความต้องการขององค์กร เช่น บุคลากรไม่ให้ความส าคัญกับ
กิจกรรมพัฒนาทุนมนุษย์ ขาดการมีส่วนร่วมและองค์กรไม่ได้ด าเนินการพัฒนากับเรื่องของมนุษย์
อย่างจริงจัง ท าให้การพัฒนาขาดความชัดเจน จึงจ าเป็นที่องค์กรจะต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน
เชิงกลยุทธ์ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ความสามารถละทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานต่อไปอีกทั้งยังมี
การพัฒนาน้อย มีลักษณะไม่แน่นอน ไม่ต่อเนื่อง มีการถ่ายเทพนักงานบ่อย เข้าๆ ออกๆจะต้อง
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พัฒนาโดยให้ความรู้ ส่งอบรม อดีตทางท้องถิ่นเคยสนับสนุนทุนการศึกษา แต่ในปัจจุบันได้มีการ
ยกเลิกการสนับสนุนแล้ว ส่วนการส่งอบรมจะส่งโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดท าโครงการ
และให้ท้องถิ่นแต่ละแห่งส่งบุคลากรเข้าอบรมตามโครงการที่ระบุ ที่สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
เช่น ต าแหน่งบุคลากร เข้าอบรมพัฒนาเพ่ิมเติมความรู้ด้านงานบุคลากร ซึ่งจะเห็นได้ว่าการส่งเสริม
ให้มีความรู้ในต าแหน่งงานที่ปฏิบัติอยู่ให้มีความช านาญเพ่ิมขึ้น มีความรู้จริง รู้ลึก เพ่ือมาพัฒนา
ท้องถิ่นที่ประจ าอยู่และต้องตอบบทบาทของท้องถิ่นอย่างแท้จริง คือ การดูแลประชาชนในพ้ืนที่ให้ 
“อยู่ดี มีสุข” และที่ส าคัญท้องถิ่นจะสนับสนุนงบประมาณในการส่งบุคลการเข้าอบรมเพ่ือพัฒนา
ตลอดเวลา ซึ่งในแต่ละหน่วยงานมีการพัฒนาทุนมนุษย์ถือว่าเป็นงานหลัก เพ่ือสร้างบุคลากรให้กับ
หน่วยงาน แต่จะเห็นได้ว่ามันติดขัดปัญหาหลายอย่างด้วยกัน อย่างแรก ส่วนใหญ่แล้ว หน่วยงาน
ลงทุนพัฒนาไปแล้ว เกิดการ “สมองไหล” อย่างที่สอง จะเป็นการเพ่ิมงบประมาณ แต่ก่อให้เกิด
ประโยชน์น้อย เนื่องจากเมื่อองค์กรพัฒนาทุนมนุษย์ไปแล้วส่วนใหญ่จะต้องการแค่ใบผ่านงาน พอถึง
เวลาก็ย้ายงาน 

สภาพทั่วไปการพัฒนาทุนมนุษย์ของเทศบาลต าบลบางกระทึกตามหลักไตรสิกขา 
ข้อมูลทั่วไปของการพัฒนาทุนมนุษย์ของเทศบาลต าบลบางกระทึกตามหลักไตรสิกขาพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถาม เป็นเพศหญิง จ านวน ๔๔ คน  คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๑ ช่วงอายุของผู้ตอบ
แบบสอบถามช่วงอายุ  ช่วงอายุ ๓๑ – ๔๐ ปี จ านวน ๓๘ คน  คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๓ สถานะผู้ตอบ
แบบสอบถาม โสด จ านวน ๕๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๑  ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ปริญญาตรี จ านวน ๓๙ คน  คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๖ ประเภทของบุคลากร ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
พนักงานจ้างจ านวน ๓๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๖ และประสบการณ์ในการท างาน ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ช่วงการท างาน ๖ – ๑๐ ปี จ านวน ๓๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๕ 

ส่วนที่ ๒ เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาทุน
มนุษย์ของของเทศบาลต าบลบางกระทึก 

จะเห็นได้ว่ากระบวนการพัฒนาทุนมนุษย์ตามหลักของศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง มี
ดังนี้ 

 ด้านความรู้ ได้ส่งเสริมให้บุคลากรศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นเพ่ือพัฒนา
ความรู้  ความสามารถ ขั้นศีลคือ  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยระบบการศึกษา  ขั้นสมาธิ คือ พัฒนา
พฤติกรรมจิตใจให้มี EQ   ขั้นปัญญา  คือ ให้มีการศึกษาเพ่ิมเติม 
      ด้านทักษะ จัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรเพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถ และ
ทักษะ ตามความแตกต่างของแต่ละบุคคล การฝึกอบรมขั้นศีล  คือ  ปรับแก้การแสดงออกของ
พฤติกรรมกาย วาจา ขั้นสมาธิ  คือ  พัฒนาจิตใจให้มีสภาวะอดทน  ขั้นปัญญา  คือ  ชี้แนะให้เห็น
พฤติกรรมที่ควรกระท าหรือไม่ควรกระท า 

ด้านการบริหารจัดการที่ดี ขั้นศีล คือ ให้การบ่มเพาะพฤติกรรมนิสัยที่ดีงามขั้น
สมาธิ คือ ฝึกจิตใจให้เป็นไปในทิศทางท่ีควร ขั้นปัญญา คือ ส่งเสริมพัฒนาให้มีการศึกษาเพ่ิมเติม 
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การพัฒนาทุนมนุษย์ของเทศบาลต าบลบางกระทึกโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อ
พิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า  การพัฒนาทุนมนุษย์ด้านความรู้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ในระดับ
มากรองลงมาคือการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านความทักษะ อยู่ในระดับมาก และการพัฒนาทุนมนุษย์
ด้านการบริหารจัดการที่ดี มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด อยู่ในระดับมาก 

การพัฒนาทุนมนุษย์ของเทศบาลต าบลบางกระทึก (ด้านความรู้ ) อยู่ในระดับมากเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า คู่มือการท างาน อุปกรณ์เครื่องมือ และข้อมูลที่จ าเป็นในการปฏิบัติ
หน้าที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือหน่วยงานมีการถ่ายทอดและให้ข้อมูลระหว่าง
ส่วนงานต่างๆ เกี่ยวกับวิธีการและตัวอย่างผลงานที่ได้ผลดี เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานทราบ 
เรียนรู้และปรับปรุงต่อยอดพัฒนาอยู่ในระดับมาก และหน่วยงานส่งเสริมให้มีการท างานเป็นทีม 
และสถานที่พบปะหารือของทีมอย่างไม่เป็นทางการ รวมถึงเวลาที่จะให้สมาชิกทีมได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกันมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด อยู่ในระดับมาก 

การพัฒนาทุนมนุษย์ของเทศบาลต าบลบางกระทึก (ด้านทักษะ) อยู่ในระดับมาก  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าจัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาที่เข้ากับลักษณะการท างานจริงและ
ตอบสนองเป้าหมายองค์กร และส่งเสริมให้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เพ่ิมพูนการปฏิบัติงานมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมาก  รองลงมาคือผู้ปฏิบัติงานมีความพร้อมรับผิดชอบการสร้างสรรค์
ผลงานที่มีคุณภาพในระดับสูง โดยคนที่ส่งผลงานดีได้รับการเลื่อนแห่นงบนฐานความสามารถในงาน 
ในบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างผู้ปฏิบัติงานที่มีความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมท างานให้
บรรลุผลดีร่วมกันอยู่ในระดับมาก และมีกระบวนการท างานที่เป็นระบบชัดเจน ได้รับการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่องและจัดให้มีการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเพ่ือให้สามารถท างานได้ตามระบบ(กระบวนการ
ท างาน)มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด อยู่ในระดับมาก 

การพัฒนาทุนมนุษย์ของเทศบาลต าบลบางกระทึก(ด้านการบริหารจัดการที่ดี) อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า หน่วยงานมีมีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์
สุจริตมีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือผู้บริหารมีคุณธรรมในการบริหารจัดการ เช่น 
การเลื่อนขึ้นเงินเดือน และการมอบหมายงาน ฯลฯอยู่ในระดับมากและหน่วยงานเปิดโอกาสให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในระดับนโยบายและแสดงความคิดเห็นของตนเองได้อย่างอิสระมี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด อยู่ในระดับมาก 

ส่วนที่ ๓ เพื่อน าเสนอแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์ของเทศบาลต าบลบางกระทึก
ตามหลักไตรสิกขา 

แนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์ของเทศบาลต าบลบางกระทึกตามหลักไตรสิกขานั้นต้อง
ปฏิบัติเป็น ๓ กระบวนการ คือ   

๑.การพัฒนาทุนมนุษย์ด้านความรู้บูรณาการกับศีล คือ จะต้องเร่ิมจากกระบวนการ
หรือวิธีการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านความรู้ (knowledge) ตามแนวคิดของ ศาตราจารย์,ดร.บุญทัน 
ดอกไธสงด้านความรู้บูรณาการกับหลักพระพุทธศาสนา คือ หลัก ไตรสิกขา คือ ศีล  จะก่อให้เกิด
การพัฒนา  ทุนมนุษย์ด้านในด้านความรู้ (Knowledge) 
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๒.การพัฒนาทุนมนุษย์ด้านความทักษะบูรณาการกับสมาธิ คื อจะต้องเริ่มจาก
กระบวนการหรือวิธีการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ (skills) ตามแนวคิดของ ศาตราจารย์,ดร.บุญ
ทัน ดอกไธสง ด้านทักษะ (skills)บูรณาการกับหลักพระพุทธศาสนา คือ หลัก ไตรสิกขา คือ สมาธิ  
จะก่อให้เกิดการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านในด้านทักษะ (skills) 

๓.การพัฒนาทุนมนุษย์ด้านการบริหารจัดการที่ดีบูรณาการกับปัญญา คือจะต้องเริ่ม
จากกระบวนการหรือวิธีการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านการบริหารจัดการที่ดีตามแนวคิดของ ศาตราจารย์,
ดร.บุญทัน ดอกไธสงด้านการบริหารจัดการที่ดีบูรณาการกับหลักพระพุทธศาสนา คือ หลัก 
ไตรสิกขา คือ ปัญญา จะก่อให้เกิดการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 
๖.อภิปรายผล 

การอภิปรายผลการวิจัยในครั้งนี้ จะกล่าวถึง สภาพทั่วไปการพัฒนาทุนมนุษย์ของ
เทศบาลต าบลบางกระทึกตามหลักไตรสิกขา โดยผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นที่ส าคัญและน่าสนใจและ
น ามาอภิปรายผล ดังนี้ 

๑.สภาพทั่วไปการพัฒนาทุนมนุษย์ของเทศบาลต าบลบางกระทึกตามหลักไตรสิกขา
สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

๑) การพัฒนาทุนมนุษย์ด้านความรู้ จากผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาทุนมนุษย์ของ
เทศบาลต าบลบางกระทึกในด้านความรู้ นั้น มีคู่มือการท างาน อุปกรณ์เครื่องมือ และข้อมูลที่จ าเป็น
ในการปฏิบัติหน้าที่ หน่วยงานส่งเสริมความคิดริเริ่มใหม่ในการท างาน เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้
แสวงหาวิธีการท างานที่ดียิ่งขึ้น และเปิดรับข้อมูลการปรับปรุงการท างานจากผู้ปฏิบัติงาน  
หน่วยงานมีการถ่ายทอดและให้ข้อมูลระหว่างส่วนงานต่างๆ เกี่ยวกับวิธีการและตัวอย่างผลงานที่
ได้ผลดี เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานทราบ เรียนรู้และปรับปรุงต่อยอดพัฒนา หน่วยงานมีระบบ
การรวบรวม จัดเก็บข้อมูลความรู้ในการท างานที่สามารถเข้าถึงได้สะดวก  และ ส่งเสริมให้มีการ
ท างานเป็นทีม และสถานที่พบปะหารือของทีมอย่างไม่เป็นทางการ รวมถึงเวลาที่จะให้สมาชิกทีมได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกุลชลี พวงเพ็ชรที่พบว่านโยบายด้าน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การสนับสนุนของผู้บริหารระดับสูงและงบประมาณด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์๔ 

๒)การพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ จากผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาทุนมนุษย์ของ
เทศบาลต าบลบางกระทึกในด้านทักษะนั้น จัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาที่เข้ากับลักษณะการ
ท างานจริงและตอบสนองเป้าหมายองค์กร และส่งเสริมให้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เพ่ิมพูนการ
ปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานมีความพร้อมรับผิดชอบการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพในระดับสูง โดยคน

                                                 
๔กุลชลี พวงเพ็ชร์, “กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย : ศึกษา

เฉพาะกรณีการฝึกอบรม”, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ), ( บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 
๒๕๕๐). 
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ที่ส่งผลงานดีได้รับการเลื่อนแห่นงบนฐานความสามารถในงาน ในบรรยากาศความไว้วางใจระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงานที่มีความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมท างานให้บรรลุผลดีร่วมกัน  กระบวนการคัดสรร
บุคคลเข้าท างานที่มีทักษะความสามารถตรงกับลักษณะงาน โดยคนท างานใหม่จะได้รับนิเทศงานตั่ง
แต่แรกเข้าและได้รับการพัฒนาให้มีทักษะความรู้ให้เหมาะสมกับงานที่ต้องท า ผู้ปฏิบัติงานได้รับการ
จัดหาวัสดุการท างานและเทคโนโลยีที่ต้องใช้ในงานและได้ท างานในเงื่อนไขสภาพแวดล้อมที่เอ้ือให้
เกิดผลงานที่ดี และมีกระบวนการท างานที่เป็นระบบชัดเจน ได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและจัด
ให้มีการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถท างานได้ตามระบบ(กระบวนการท างาน) ซึ่งสอดคล้อง
กับ พระครูวีรญาณสุนทร (จรินทร์ อาบค า) ที่พบว่าควรจัดท ารูปแบบการฝึกอบรมให้ความรู้ที่เป็น
มาตรฐานแก่พระภิกษุสามเณรผู้ศึกษาทุก ระดับตระหนักถึงความมีระเบียบวินัย รับผิดชอบต่อ
หน้าที่จัดอบรมเป็นประจาทุกภาคเรียนในการ น าเอาหลักคาสอนทางพุทธศาสนาเข้ามีส่วนร่วม
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่ พระภิกษุสามเณรผู้ ศึกษาและปฏิบัติธรรม สามารถนาไปประพฤติ
ปฏิบัติพัฒนาด้านกายจิตใจ และสติปัญญาให้สูงขึ้น๕ 

๓)การพัฒนาทุนมนุษย์ด้านการบริหารจัดการที่ดี จากผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาทุน
มนุษย ์

ของเทศบาลต าบลบางกระทึกในด้านการบริหารจัดการที่ดี นั้นผู้บริหารมีคุณธรรมในการบริหาร
จัดการ เช่น การเลื่อนขึ้นเงินเดือน และการมอบหมายงาน  มีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส 
ซื่อสัตย์สุจริต หน่วยงานมีการรณรงค์ให้บุคลากรมีความประหยัด ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า  
หน่วยงานมีแผนการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และมีการใช้แผนพัฒนาดังกล่าวเพ่ือบรรลุ
เป้าหมาย และหน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในระดับนโยบายและแสดง
ความคิดเห็นของตนเองได้อย่างอิสระ ซึ่งสอดคล้องกับจรัสศรี เพ็ชรคง ที่พบว่า แนวทางในการ
พัฒนาทุนมนุษย์ของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชนก ควรมีด าเนินการดังนี้ ๑) มีการ
พัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารทุกระดับ ๒) ส่งเสริมการสร้างค่านิยมในการเรียนรู้เพ่ือการพุฒนา
ตนเองและความรู้สึกผูกพันธ์ต่อองค์การ ๓) จัดท าแผนพัฒนาทุนมนุษย์ขององค์การให้เชื่อมโยง
ระหว่างยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ปละค่านิยมร่วมขององค์การ ๔) ใช้การบริหารผลการปฏิบัติงานและ
การพัฒนาผู้ที่มีความรู้ความสามรถสูง ๕) การสร้างความสมดุลของชีวิตและงาน ๖) ส่งเสริมการ
สร้างนวัตกรรมและการแบ่งปันความรู้ ๗) การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การที่มุ่งสร้างคุณภาพและการ
แข่งขัน ๘) การใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบัติงานและการพัฒนาอาจารย์ และ ๙) การสนับสนุน
และการพัฒนาทีมงาน๖ 

๒.การพัฒนาทุนมนุษย์ของเทศบาลต าบลบางกระทึกตามหลักไตรสิกขา 
                                                 

๕ พระครูวีรญาณสุนทร (จรินทร์ อาบค า), การพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ตามหลักไตรสิกขา : 
กรณีศึกษาวัดตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า บทคัดย่อ. 

๖ จรัสศรี เพ็ชรคง, การพัฒนาทุนมนุษย์ของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชนก, ดุษฎี
นิพนธ์, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๒). 
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๑) การพัฒนาทุนมนุษย์ตามหลักไตรสิกขา (หลักไตรสิกขา ขั้นศีล) จากผลการวิจัย
พบว่า การพัฒนาทุนมนุษย์ของเทศบาลต าบลบางกระทึกตามหลักไตรสิกขา ด้านศีล องค์กรส่งเสริม
ไม่ให้บุคลากรรณรงค์เรื่องการลด ละ อบายมุข เช่น ดื่มสุรา เสพยาเสพติด องค์กรมีการรณรงค์ให้บุคลากร
ใช้วาจาที่ไพเราะอ่อนหวาน ไม่พูดโกหกหรือพูดค าหยาบในเวลาปฏิบัติหน้าที่ มีแนวทางในการปฏิบัติตนต่อ
เพ่ือนร่วมงานโดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่หมู่คณะ มีกฎระเบียบที่อยู่ในกรอบศีล ๕ อย่างเคร่งครัด 
และมีการชี้น าให้บุคลากรรู้จักด ารงชีวิตโดยน าหลักศีลธรรม เป็นแนวทางในการประพฤติตนซึ่งสอดคล้อง
ทวีศักดิ์  ทองทิพย์  ที่พบว่า ขอบเขตของการศึกษาในพระพุทธศาสนารวมอยู่ในหลักไตรสิกขา การ
เรียนการสอนในสมัยพุทธกาลมีลักษณะเป็นแบบมุขปาฐะ การศึกษาตามหลักไตรสิกขามีขั้นตอน
ด าเนินการที่ส าคัญอยู่ ๔ ประการ คือ จัดหาหรือสร้างปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิ สร้างสัมมาทิฎฐิ ฝึกตาม
หลักไตรสิกขา วัดและประเมินผลตามหลักไตรสิกขา๗ 

๒) การพัฒนาทุนมนุษย์ตามหลักไตรสิกขา (หลักไตรสิกขา ขั้นสมาธิ) จากผลการวิจัย
พบว่า การพัฒนาทุนมนุษย์ของเทศบาลต าบลบางกระทึกตามหลักไตรสิกขา ด้านสมาธิ บุคลากรที่มี
ความตั่งใจ มีความรู้ความสามารถหลายสาขาวิชา มีความคิดดีคิดชอบ มีการอบรมบุคลากรให้มี
ความรู้ ความเข้าใจในแผนงาน/งาน /โครงการ /กิจกรรมต่างๆเป็นประจ า มีการส่งเสริมให้บุคลากร
ปฏิบัติตามหลัก ๕ ส. คือ สะสาง สะอาด สะดวก สุขลักษณะ และสร้างนิสัย โดยมีสติและสมาธิคอย
เป็นเข็มทิศในการปฏิบัติหน้าที่ มีการจัดกิจกรรมสันทนาการให้บุคลากรได้ท ากิจกรรมร่วมกันเพ่ือ
ผ่อนคลายความตึงเครียด และองค์กรมีบุคลากรที่ให้ความช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งกันและ
กัน มีความรักหมูคณะ มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพสุจริต ไม่สรร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเอง
และผู้อ่ืนซึ่งสอดคล้องกับพูนสุข มาศรังสรรค์ ที่กล่าวว่าการฝึกฝนบ่มเพาะจิตใจให้ตั่งมานแน่วแน่มี
สัมมาสมาธิในการปรับปรุงพัฒนาตนให้มีสัมมาสมาทิฏฐิสติสัมปชัญญะอยู่ในปัจจุบันขณะไม่ตกเป็น
เทสของอารมณ์ร้ายต่างๆ โดยเริ่มจากการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบภายในจิตใจตนเองได้แก่ตัณหา
ทิฏิฐิมานะเพ่ือลดละเลิกความยึดมั่นในตัวตนความเห็นแก่ตัว ความตระหนี่ความมักได้ลความไม่เห็น
อกเห็นใจผู้อื่น๘ 

๓) การพัฒนาทุนมนุษย์ตามหลักไตรสิกขา (หลักไตรสิกขา ขั้นปัญญา) จาก
ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาทุนมนุษย์ของเทศบาลต าบลบางกระทึกตามหลักไตรสิกขา  ด้าน
ปัญญา มีการแก้ไขปัญหาในการท างานของบุคลากรเองและให้ค าแนะน าเมื่อประสบปัญหาในการ
ท างานด้วยความเข้าใจ ส่งเสริมให้บุคลากร คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาโดยมีหลักความเห็นชอบและ
คิดชอบ มีการส่งเสริมให้ท่านใช้หลักเหตุผลพิจารณาในการปฏิบัติหน้าที่ของตน มีการจัดศูนย์การ
เรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพให้กับบุคลากรให้รู้เท่าทันสภาพในปัจจุบัน  และมี
บุคลากรที่มีความเข้าใจและมีความรู้ความสามารถปฏิบัติหน้าที่โดยความละเอียดรอบคอบ และ
                                                 

๗ทวีศักดิ์  ทองทิพย์ , การวิเคราะห์การศึกษาตามหลักไตรสิกขา , พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
(พระพุทธศาสนา), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 

๘พูนสุข มาศรังสรรค์, การจัดการความรุนแรงในครอบครัวเชิงพุทธบูรณาการ, พุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 
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ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความสุข สอดคล้องกับวันชัย สุขตาม ที่พบว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิง
พุทธจะเป็นไปตามหลักพุทธธรรม คือ การมีชีวิตอันประเสริฐ มีปัญญารู้ความจริงตามความเป็นจริง
พัฒนาตนเองให้มีพบภูมิที่ดีกว่าเดิม พุทธธรรมมีหลักการที่ครอบคลุมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ในสังคม (การพัฒนาศีล) การพัฒนาจิตใจให้มีสุขภาพจิตดี มีสมรรถภาพจิตสูงขึ้น จิตมีคุณภาพมาก
ขึ้น (การพัฒนาสมาธิ) และพัฒนาไปสู่ระดับการเข้าถึงสัจธรรม (การพัฒนาปัญญา)๙ 

๓. แนวการพัฒนาทุนมนุษย์ของเทศบาลต าบลบางกระทึกตามหลักไตรสิกขา 
สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

๑. แนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านความรู้จะต้องเริ่มจากกระบวนการหรือวิธีการ
พัฒนาทุนมนุษย์ด้านความรู้ (knowledge) ตามแนวคิดของ ศาตราจารย์,ดร.บุญทัน ดอกไธสง ด้าน
ความรู้บูรณาการกับหลักพระพุทธศาสนา คือ หลัก ไตรสิกขา คือ ศีล  จะก่อให้เกิดการพัฒนาทุน
มนุษย์ด้านในด้านความรู้ (Knowledge) ซึ่งสอดคล้องกับ สุทธิพร สายทองการจัดการความรู้เชิง
พุทธส าหรับการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคเหนือตอนบน พบว่า มีการจัดการความรู้
โดยการน าหลักสัปปุริสธรรม ๗ และหลักอปริหานิยธรรม ๗ มาบูรณาการการจัดการความรู้ใน
องค์กร เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้เช่น มีการหมั่น
ประชุมกันเนืองนิตย์ พร้อมเพียงกันประชุม พร้อมเพียงกันเลิกประชุม เป็นต้น ในขณะเดียวกันการ
จัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์การจะค านึงถึงหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการพัฒนางาน
องค์การ เพ่ือให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ต่อการพัฒนางาน พัฒนาคน และพัฒนาองค์กรอย่าง
ยั่งยืนมั่นคง ส่วนรูปแบบ พบว่าควรมีการบูรณาการการน าหลักธรรมหลักอปริหานิยธรรม ๗  และ
หลักสัปปุริสธรรม ๗ เป็นแนวทางในการบริหารจัดการความรู้ และควรมีการวางแผนเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการความรู้ด้วยการก าหนดแผนกลยุทธ์อย่างมีมาตรฐาน มีการสร้างกิจกรรมเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้มีการสร้างคลังความรู้ ในการจัดระบบอย่างเป็นหมวดหมู่เพ่ือให้สามารถเข้าถึงได้
ง่ายอย่างเป็นรูปธรรมมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการจัดการความรู้ ทั้งนี้เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมาย ๓ ประการ ได้แก่ การพัฒนางาน พัฒนาคน และพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง๑๐และยังสอดคล้องกับ พระครูวีรญาณสุนทร (จรินทร์ อาบค า) ได้ท าการศึกษาเรื่อง
“การพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ตามหลักไตรสิกขา : กรณีศึกษาวัดตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัด
นครสวรรค์” ผลการวิจัย พบว่า ๑) การวิเคราะห์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขา 
พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีค่าเฉลี่ยมากทุกด้าน๒) การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลัก ไตรสิกขา ซึ่งแยกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีวุฒิ
การศึกษาทางเปรียญธรรมต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขา 
                                                 

๙วันชัย สุขตาม, การพัฒนาทุนมนุษย์วิถีพุทธในยุคโลกาภิวัตน์, รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต,
(บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๕๕). 

๑๐สุทธิพร สายทอง, การจัดการความรู้เชิงพุทธสู่การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคเหนือ
ตอนบน, พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์), (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๗). 
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กรณศีึกษาวัดตากฟ้า โดยภาพรวม แตกต่างกัน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีวุฒิ การศึกษาทางเปรียญธรรมต่างกัน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
๐.๐๕ และนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนปัจจัยด้านอ่ืนๆ มี
ความคิดเห็นไม่แตกต่างกันทุกด้าน ๓) ข้อเสนอแนะควรจัดทารูปแบบการฝึกอบรมให้ความรู้ที่เป็น
มาตรฐานแก่พระภิกษุสามเณรผู้ศึกษาทุก ระดับตระหนักถึงความมีระเบียบวินัย รับผิดชอบต่อ
หน้าที่จัดอบรมเป็นประจาทุกภาคเรียนในการ นาเอาหลักคาสอนทางพุทธศาสนาเข้ามีส่วนร่วม
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่ พระภิกษุสามเณรผู้ ศึกษาและปฏิบัติธรรม สามารถนาไปประพฤติ
ปฏิบัติพัฒนาด้านกายจิตใจ และสติปัญญาให้สูงขึ้น๑๑ 

๒.แนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะจะต้องเริ่มจากกระบวนการหรือวิธีการ
พัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ (skills) ตามแนวคิดของ ศาตราจารย์,ดร.บุญทัน ดอกไธสง ด้านทักษะ 
(skills) บูรณาการกับหลักพระพุทธศาสนา คือ หลัก ไตรสิกขา คือ สมาธิ  จะก่อให้เกิดการ พัฒนา
ทุนมนุษย์ด้านในด้านทักษะ (skills) ซึ่งสอดคล้องกับบุษกร วัฒนาบุตร ที่พบว่าการสร้างและพัฒนา
ทุนมนุษย์ในองค์กรเอกชนในมิติของความมุ่งมั่ น การท างานหนัก การมองอนาคตเด่นชัด ความ
รับผิดชอบ การประสานงาน การมีจิตนวัตกรรม ความช านาญ ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ ความมี
ระเบียบวินัย และการจัดการที่ดี ทันกาล มีก าไร  สูงจะมีแนวโน้มส่งผลให้การพัฒนาทุนมนุษย์ใน
องค์กรศึกษาสูงขึ้น๑๒ 

๓.แนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านการบริหารจัดการที่ดีจะต้องเร่ิมจากกระบวนการ
หรือวิธีการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านการบริหารจัดการที่ดีตามแนวคิดของ ศาตราจารย์,ดร.บุญทัน      
ดอกไธสง ด้านการบริหารจัดการที่ดีบูรณาการกับหลักพระพุทธศาสนา คือ หลัก ไตรสิกขา คือ 
ปัญญา จะก่อให้เกิดการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านการบริหารจัดการที่ดีซึ่งสอดคล้องกับจรัสศรี เพ็ชรคง     
ที่พบว่า ปัจจัยการพัฒนาทุนมนุษย์ของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
ประกอบด้วย ๙ ปัจจัย คือ ๑) ภาวะผู้น าของผู้บริหาร ๒) ค่านิยมในการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง
และความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กร ๓) ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ ๔) การบริหารผลการ
ปฏิบัติงานและการพัฒนาผู้ที่มีความรู้ความสามารถสูง ๕) ความสมดุลของชีวิตและงาน ๖) การส่ง
เริมการสร้างนวัตกรรมและการแบ่งปันความรู้ ๗) วัฒนธรรมองค์การที่มุ่งสร้างคุณภาพแลกะการ

                                                 
๑๑ พระครูวีรญาณสุนทร (จรินทร์ อาบค า),  การพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ตามหลักไตรสิกขา : 

กรณีศึกษาวัดตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า บทคัดย่อ. 

๑๒บุษกร  วัฒนบุตร,การน าพุทธญาณวิทยา (ไตรสิกขา) และตัวแบบ KSM เพื่อสร้างและพัฒนาทุน
มนุษย์ในองค์กรมหาชน, รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๕๔). 
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แข่งขัน ๘) การใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบัติงานและการพัฒนา ๙) ความเหนียวแน่นของ
ทีมงาน๑๓  

๗.ข้อเสนอแนะ 
ผลการวิจัยเรื่อง“การพัฒนาทุนมนุษย์ของเทศบาลต าบลบางกระทึกตามหลัก

ไตรสิกขา ผู้วิจัยขอเสนอแนะไว้ดังนี้ 
๗.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

๑. ควรน าข้อสรุปจากแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์ของเทศบาลต าบลบางกระทึก
ตามหลักไตรสิกขาที่น าเสนองานวิจัยครั้งนี้ไปจัดท าเป็นแผนพัฒนาทุนมนุษย์ของเทศบาลต าบลบาง
กระทึกต่อไป 

๒. องค์กรควรให้ความส าคัญกับการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาทุนมนุษย์เพ่ิมขึ้น เพ่ือ
สามารถน าไปพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้เป็นทุนมนุษย์ที่สมบูรณ์เพ่ือท างานให้ประชาชนและใช้
ประเทศชาติให้เจริญได้ 

๗.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
๑. ควรปรับระดับและประเภทการศึกษาให้สอดคล้องกับความพร้อมของแต่ละ

ท้องถิ่นอย่างชัดเจน เพ่ือส่งเสริมศักยภาพทางด้านการศึกษาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๒. ควรจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นในพ้ืนที่ในแต่ละปีพร้อมทั้งก าหนด
รูปแบบวิธีการประเมินผลตลอดจนสรรหากระบวนการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบใหม่ๆที่เหมาะสม 

๗.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
๑. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธเพ่ือ

เป็นต้นแบบในเชิงการวิจัยเพ่ือการพัฒนา (research and development)ในอันที่จะน าไปสู่การ
ประยุกต์ใช้ที่เป็นรูปธรรม 

๒. ควรมีการศึกษาแนวทางพระพุทธศาสนาในประเด็นอ่ืน ๆ เช่น จริต ๖ ภาวนา 
๔ สัปปุริสธรรม ๗  เพ่ือน ามาบูรณาการกับการพัฒนาทุนมนุษย์  

 
 
 

 

                                                 
๑๓ จรัสศรี เพ็ชรคง, การพัฒนาทุนมนุษย์ของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชนก, ดุษฎี

นิพนธ์, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศลิปากร, ๒๕๕๒). 
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บรรณานุกรม  
๑. ภาษาไทย – บาลี 

ก. เอกสารชั้นปฐมภูมิ (Primary Sources) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับ มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย.กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕. 
________. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
ข. เอกสารชั้นทุติยภูมิ (Secondary Sources) 
 
(๑) หนังสือ : 

โกวิทย์ พวงงาม. การปกครองท้องถิ่นไทย. พิมพ์ครั้งที่ ๗. กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน, ๒๕๕๒. 
เทศบาลต าบลบางกระทึก. หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลง 

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕. นครปฐม : เทศบาลต าบลบางกระทึก, ๒๕๕๔. 
ธานินทร์  ศิลป์จารุ .  การวิเคราะห์และวิจัยข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS.  พิมพ์ครั้ งที่  ๙ . 

กรุงเทพมหานคร : บิสซิเนสอาร์แอนด์ดี, ๒๕๕๑. 
บุญทัน ดอกไธสง. การจัดการทุนมนุษย์. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ พิมพ์ตะวัน, ๒๕๕๑. 
พระธรรมปิฎก (ป .อ .ปยุตฺโต ). พระพุทธศาสนาพัฒนาคนและสังคม . พิมพ์ครั้งที่  ๖. 

กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, ๒๕๔๙. 
(๒) วิทยานิพนธ์ : 

จรัสศรี เพ็ชรคง. การพัฒนาทุนมนุษย์ของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชนก. 
วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๒. 

ฌาน  ตรรกวิจารณ์. “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ”. ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎี 
บัณฑิต.บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยรามค าแหง,๒๕๕๐. 

ทวีศักดิ์ ทองทิพย์.การวิเคราะห์การศึกษาตามหลักไตรสิกขา. พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
(พระพุทธศาสนา).บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๕. 

บุษกร วัฒนบุตร. การน าพุทธญาณวิทยา (ไตรสิกขา) และตัวแบบ KSM เพ่ือสร้างและพัฒนาทุน 
มนุษย์ในองค์กรมหาชน. รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ , ๒๕๕๔. 

พระครูนิวิฐศีลขันธ์(ณรงค์ ฐิตวฑฺฒโน). รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์ตามหลักพุทธธรรมในองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น. ดุษฎีนิพนธ์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย  
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การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  

ตามทัศนะเชิงพุทธบูรณาการ 
The Good Governance of Local Authority as Buddhist 

Integrated View 
 

พระศรีรัตนมุนี 
พระครูวินัยธรเอนก เตชวโร 

วินัย  มีมาก 
บทคัดย่อ  

ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้
จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ก าหนดแนวทางในการบริหารและก ากับการ
ปฏิบัติงานของส่วนราชการต่างๆ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริหารกิจการบ้านเมืองเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  และการอ านวยความสะดวก
ตอบสนองความต้องการของประชาชน รวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบด้วยการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้โอกาสตรวจสอบได้ ปัจจุบันการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีการร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่างๆเช่น ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส านักงานการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
กล่าวคือ การบริหารงานไม่โปร่งใส ผู้บริหารไม่มีคุณธรรมจริยธรรมในทุกๆด้าน ดังนั้น เพ่ือเป็นการ
แก้ปัญหาดังกล่าว ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ ต้องปฏิบัติตามระเบียบ, พระราช
กฤษฎีกาฯ และน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งหลักธรรมที่เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์แต่ละ
ท้องถิ่น คือ หลักอิทธิบาท ๔ ประกอบด้อย ฉันทะ ความพอใจในสิ่งนั้น วิริยะ ความพรากเพียรในสิ่ง
นั้น จิตตะ ความเอาใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้น และวิมังสา ความหมั่นสอดส่องในเหตุผลของสิ่งนั้น 
 

ค าส าคัญ : ธรรมาภิบาล. การปกครองส่วนท้องถิ่น, พุทธบูรณาการ 
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ABSTRACT 
As Regulations of the Office of the Prime Minister on Good Governance, 

B.E.2542 and the Royal Decree on Criteria and Procedures for Good Governance, 
B.E. 2546,  the rule for Good Governance shall be made in accordance with the 
Royal Decree on Criteria and Procedures for Good Governance, B.E. 2546 prescribing 
the guideline of administration and control of government agency and local 
authority for the effectiveness especially lessening unnecessary steps of work, 
providing convenient and favorable services including creating public participation 
and responsibility by disclosing all relevant information in comprehensive and clear 
and ensuring all sectors are answerable.  Nowadays, a number of complaints about 
the administration of local authority are made to state agencies such as Office of 
the Auditor General of Thailand, Office of the National Anti-Corruption Commission, 
and Anti-Money Laundering Office. That is disclosure, executives without ethic and 
morality.  Therefore, to solve these problems, the administrators of local authority 
have to do the performance as regulations and royal degree, and apply the 
Buddhist Dhamma as administrative tools for responsiveness to local people.  The 
Buddhist dhamma are suitable to geographic of each region that is Iddhipada 4 
comprise of chanda means will to nobly do a particular thing, viriya means effort 
with a particular thing, citta means thoughtfulness of a particular thing,  and 
vimamsa means investigation into a particular thing. 
Keywords:  The Good Governance, Local Authority, Buddhist Integrated 
 
 
๑. บทน า 

แนวคิดเรื่อง “Good Governance” ได้ปรากฏมาตั้งแต่อารยธรรมของกรีก สมัย
โบราณ มาจากศัพท์ของค าว่า “Kubernan” ที่บัญญัติโดยปราชญ์ที่ชื่อ Plato ซึ่งก็คือระบบการ
ปกครอง (System of Governing) Kubernare ซึ่งหมายถึง “Rule Making or Steering” การ
ก าหนดหรือถือหางเ สือในการปกครอง แต่ เดิมในภาษาอังกฤษ ค านี้ หมายถึง  รัฐบาล 
(Government) ในเชิงนามธรรม (Act of Governing) หรือ Manner of Governing ซึ่งก็คือการ
จัดการปกครอง๑ แนวคิดทฤษฎีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลตามภาษาไทยเป็นแนวคิดที่ได้
มีการกล่าวถึงกว้างขวาง หลังจากมีเหตุการณ์วิกฤติทางเศรษฐกิจในประเทศไทย และในเอเชีย
                                                           

๑Agere, Sam, Promoting Good Governance : Principles, Practices and 
Perspective. (London : Commonwealth Secretariat, 2000), p 34.  
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ตะวันออกโดยแนวคิดเรื่องการจัดการปกครอง และการจัดการปกครองที่ดีนั้น ได้รับการรณรงค์
อย่างมากโดยสถาบันทางเศรษฐกิจและการเงินระดับโลก  

ในสมัยโบราณเน้นการปกครอง (Governing) ผู้ปกครองเรียกว่ารัฐบาลในสมัยราชาธิปไตย 
การปกครองที่ดี อยู่ที่มีธรรมราชาดังที่มีการเน้นเรื่องทศพิธราชธรรมถัดจากสมัยราชาธิปไตย 
ผู้ปกครองก็เป็นทหารบ้างเป็นนักการเมืองบ้างเมื่อสังคมวิวัฒนาการไปภาคธุรกิจเติบโตขึ้นและมี
ผลกระทบต่อสังคมมาก และภาค ประชาชนหรือสังคมก็มีบทบาทมากขึ้น หลักการเรื่องการปกครอง 
(Governing) โดยรัฐลักษณะใช้อ านาจ จากบนลงล่างก็ไม่เพียงพอเพราะอ านาจไม่ได้อยู่ที่รัฐบาล
เท่านั้นแต่อยู่ที่ภาคธุรกิจและภาคสังคมด้วยจึงมีการน าค าว่า Governing ในสังคมสมัยใหม่คง
จะต้องค านึงถึงไตรภาคีคือภาครัฐภาคธุรกิจและภาคสังคมในการอภิบาลทั้งภาครัฐบาล และภาค
ธุรกิจ ต้องมีความโปร่งใส ถูกตรวจได้จึงจะตั้งอยู่ใน ความถูกต้อง (ธรรมะหรือ Good) สังคมต้อง
เข้ม แข็งจึงจะท าให้รัฐและธุรกิจโปร่งใส Good governance จึงประกอบด้วยรัฐโปร่งใสธุรกิจ
โปร่งใสและสังคมเข้มแข็ง  

ในปัจจุบันประเทศไทยได้ด าเนินการปฏิรูปภาครัฐ ด้วยการลดขนาดของรัฐบาลใน
ส่วนกลาง การกระจายอ านาจไปสู่ท้องถิ่นและชุมชน เพ่ือให้ประชาสังคมมีความเข้มแข็งขึ้น การลด
ล าดับชั้นบังคับบัญชาที่ยุ่งยากเพ่ือให้บริการประชาชนอย่างมีอิสระและยืดหยุ่น เป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการให้บริการภาครัฐ ซึ่งรูปแบบดังกล่าวเป็นไปตามแนวคิดเกี่ยวที่กับการบริหาร
จัดการที่ดีและการจัดการภาครัฐ    แนวใหม่๒ โดยเชื่อว่าการด าเนินงานภาครัฐสามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้ แต่อย่างไรก็ตาม การทุจริตคอรัปชั่นในระบบราชการยังคงมีอยู่อย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทุจริตคอรัปชั่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ งในช่วงที่ผ่านมา
ประเทศไทยได้ผลักดัน ให้เกิดกระแสความสนใจการปฏิรูปด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูประบบ
ราชการ การปรับบทบาทภาครัฐ การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น โดยเฉพาะเมื่อทรัพยากรมีจ านวน
จ ากัด ความสนใจจึงพุ่งเป้าไปที่การใช้จ่ายงบประมาณ การดูแลทรัพยากรของท้องถิ่ น ปัญหาการ
ทุจริตคอรัปชั่นทั้งในวงราชการ การเมืองและระดับท้องถิ่น จึงกลายเป็นประเด็นที่คนให้ความสนใจ
เพราะเป็นสาเหตุหนึ่งที่น าพาประเทศเข้าสู่ภาวะวิกฤติ รัฐบาลได้ปรับบทบาทของทุกภาคส่วน ทั้ง
ภาคราชการ รัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองมาก
ขึ้น๓  

สังคมไทยเป็นสังคมพุทธะ เป็นสังคมแห่งการตื่นรู้ ซึ่งมีหลักพุทธธรรมตามหลักศาสนา
เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการประพฤติปฏิบัติมาช้านานแล้ว ไม่ว่าจะใช้เป็นเครื่องมือในการช าระ
จิตใจของตนเอง หรือใช้เป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งจิตใจในการปฏิบัติงานในชี วิตประจ าวัน ที่ส าคัญหลัก
                                                           

๒Budhya Bowornwathana, Country Report Governance Reform in Thailand : 
Questionable 

Assumptions, (Uncertain  Outcomes, ๒๕๔๕), p. ๑๙๐. 
๓โกวิทย์ พวงงาม และอลงกรณ ์อรรคแสง, คู่มือ มิติใหม่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากการเลือกต้ัง

โดยตรงของประชาชน, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์เสมาธรรม ๒๕๔๗), หน้า ๓๒. 



ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ)  พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙464

พุทธธรรมยังสามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ หรือการบริหารราชการแผ่นดินได้เป็น
อย่างดี ได้แกห่ลักพุทธธรรม คือ หลักโลกบาลธรรม และหลักอปริหานิยธรรม บูรณาการกับหลักธรร
มาภิบาล เพ่ือความโปร่งใส ทั้ง ๓ ด้าน คือ ๑. หลักนิติธรรม ๒. หลักการมีส่วนร่วม ๓. หลักความ
รับผิดชอบ บูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการเพ่ือความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น๔   

ดังนั้น หลักพุทธธรรมบูรณาการกับหลักธรรมภิบาลจึงเป็นแนวทางการบริหารงานของ
ภาครัฐ เพ่ือพลิกฟ้ืนภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศรวมถึงการพัฒนาคนที่ยั่งยืนน าไปสู่
การแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจของชาติ 
 

๒. แนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาลในประเทศไทย 
การน าแนวคิดธรรมาภิบาลมาใช้ในประเทศไทยเมื่อครั้งแรก ที่มีการอ้างถึง ค าว่า 

“Governance” ตามความหมายที่ใช้กันในวงวิชาการนั้น ค าว่า Governance ถูกใช้ในหนังสือ
แสดงเจตนาของประเทศไทยจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ในปี ๒๕๔๐ เมื่อคราว
ประเทศไทยเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ การเงินในครั้งนั้นจานวน ๑๗.๒ พันล้านบาท ซึ่งภายหลังการ 
แสดงเจตจ านงค์ของรัฐบาลไทย ที่ท าให้นักวิชาการลุ่มต่างๆ เริ่มหันมาสนใจ Governance ใน
บริบทของสังคมไทยมากขึ้น๕ ภาครัฐได้ตระหนักถึงความส าคัญของการสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้น
ในสังคมไทย การน าระบบบริหารตามหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารภาครัฐ  รวมถึงในแวดวง
วิชาการได้ให้ความส าคัญต่อแนวคิดธรรมาภิบาลอย่างแพร่หลาย ดังนั้น การประชุมวิชาการ
รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้มีการก าหนดหลักการพิจารณา
เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล ดังนี้๖ 

๑. หลักนิติธรรม หลักการที่ควรพิจารณา คือ 
๑.๑ มีกฎที่จ าเป็นรองรับ โดยไม่ให้กฎท าลายกฎเสียเอง 
๑.๒ มีการบังคับใช้ได ้
๑.๓ ผลการใช้กฎมีความถูกต้อง โดยไม่ให้สนองเป้าหมายของผู้ถือ และใช้กฎเสียเอง  

เหนือกว่าเป้าหมายของกฎ 
๒. หลักคุณธรรม หลักการที่ควรพิจารณา คือ 

                                                           
๔ ภาส  ภาสสัทธา,“การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการด้านความโปร่งใสขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 

๕ธีรยุทธ บุญมี, “ธรรมรัฐกับการปฏิรูปสังคมไทยในขั้น ๒”, วารสารกรมประชาสัมพันธ์, ปีที่ ๓ 
ฉบับท่ี ๕ (พฤษภาคม ๒๕๔๑), หน้า ๑๑. 

๖เชาวนะ ไตรมาศ,“การน าระบบบริหารธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์กับ
การบูรณาการการบริหารจัดการเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางพิสัยความสามารถของคนในองค์การ”, 
(กรุงเทพมหานคร : ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ , ๒๕๔๗), หน้า ๑. 
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๒.๑ มีกรอบก าหนดจรรยาบรรณที่เป็นรูปธรรม โดยไม่เพียงแต่คาดหวังเฉพาะ          
จากจิตส านึกในความมีคุณธรรมที่เป็นนามธรรมเท่านั้น 

๒.๒ มีมาตรการก ากับควบคุมให้ต้องยึดถือปฏิบัติตาม โดยไม่เพียงแต่พ่ึงพาอาศัย           
เฉพาะบรรทัดฐานของข้อห้าม และความเชื่อทางศีลธรรม 

๒.๓ มีมาตรฐานพิสูจน์ความผิดก าหนดความผิดและการลงโทษ โดยไม่เพียงแต่การใช้
มาตรฐานทางความรู้สึกเป็นเครื่องวัดและไม่มีบทลงโทษ 

๓. หลักความโปร่งใส หลักการที่ควรพิจารณา คือ 
๓.๑ มีการจัดโครงสร้างองค์การ การจัดการ และขั้นตอนไหลเวียนของงานแบบเปิด 

โดยออกแบบโครงสร้าง และการท าหน้าที่ขององค์การแบบเปิด ครอบคลุมทั้งองค์กร 
๓.๒ มีการจัดระบบงาน และข้อมูลข่าวสารแบบเปิด โดยการออกแบบระบบงาน           

และข้อมูลข่าวสารแบบเปิดกระจายทั่วทั้งระบบ และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 
๓.๓ มีกระบวนการท างาน และกระบวนการตัดสินใจแบบเปิด  โดยการออกแบบ

กระบวนการท างาน และการตัดสินใจให้เป็นแบบเปิดตลอดในทุกขั้นตอนที่ส าคัญ 
๔. หลักการมีส่วนร่วม หลักการที่ควรพิจารณา คือ 

๔.๑ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร นโยบาย แผนงาน และงบประมาณ โดยการเข้าร่วม             
ในมิติของข้อมูลส าคัญ ซึ่งเป็นเนื้อหาของการเข้าร่วมในระดับของการรับรู้ 

๔.๒ การเข้าถึงการปฏิบัติงาน และการตัดสินใจ โดยการเข้าร่วมในมิติของการตกลง
ใจ ซึ่งเป็นเนื้อหาของการเข้าร่วมในระดับของการกระท า หรือ การปฏิบัติการ 

๔.๓ การเข้าถึงการก ากับควบคุมผลกระทบ มาตรฐาน เป้าหมาย และผลกระทบ โดย
การเข้าร่วมในมติของการคาดหวังผลซึ่งเป็นเนื้อหาของการเข้าร่วมในระดับของการปกป้องคุ้มครอง
ผลประโยชน์ 

๕. หลักความรับผิดชอบ รับการตรวจสอบสาธารณะ มีหลักประกันสามารถตรวจสอบได้ 
หลักการที่ควรพิจารณา คือ 

๕.๑ มีการก าหนดเป้าหมายและมาตรฐานที่ชัดเจนเป็นพันธะสัญญาโดยวางกรอบ
ความรับผิดชอบให้มีขอบเขตชัดเจนและมีข้อผูกพันที่แน่นอน 

๕.๒ มีมาตรการก ากับควบคุมท่ีแน่นอนสม่ าเสมอ โดยสามารถรักษากรอบที่ก าหนดไว้
ให้ด าเนินอย่างต่อเนื่องได้มีการติดตามประเมินวัดผลที่ต่อเนื่องและน่าเชื่อถือ โดยรักษามาตรฐานไว้
ให้อยู่ในกรอบที่ยอมรับได้ 

๖. หลักความคุ้มค่า หรือ หลักการมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ที่ควรพิจารณา คือ  
๖.๑ มีการเพ่ิมความสามารถในการท างาน โดยให้มีการเพ่ิมของความสามารถมี

สัดส่วนที่มากกว่าการเพ่ิมของต้นทุนที่เป็นมูลค่า และเป็นคุณค่า 
๖.๒ มีการวัดการสร้างความสามารถ และศักยภาพการท างาน เพ่ือผลผลิตโดยให้การ

เพ่ิมของผลผลิตมีสัดส่วนที่ผันไปในทางบวกตามต้นทุนในการเพ่ิมความสามารถ 
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๖.๓ มีการวัดเพ่ิมผลผลิตการท างาน การควบคุมความเสี่ยง และการลดความสูญเสีย
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและประโยชน์ที่ได้ 

สรุปได้ว่า แนวคิดธรรมาภิบาลมีการน ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานในทุกภาคส่วน 
ของสังคมไทย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) 
ซึ่งน ามาใช้เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ของการท างานดีที่สุด ธรรมาภิบาลจัดเป็นแนวคิดส าคัญในการ
บริหารงาน และการปกครองในปัจจุบัน ฉะนั้น กระบวนการ หรือ โครงสร้างการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพได้นั้นควรประกอบด้วยหลักธรรมาภิบาลที่ส าคัญ ๖ ประการ คือ หลักนิติธรรม หลัก
คุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า 
 

๓. แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น 
๓.๑ ความหมายของการปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยงานส าคัญของรัฐบาลในการปกครอง และการ

ให้บริการประชาชน ซึ่งมีนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้หลายประการ ดังนี้ การปกครองที่รัฐบาล
กลางให้อ านาจหรือกระจายอ านาจไปให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นเพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นได้มีอ านาจในการปกครองร่วมกันทั้งหมด หรือเพียงบางส่วนในการบริหารท้องถิ่นตาม
หลักการที่ว่าถ้าอ านาจการปกครองมาจากประชาชนในท้องถิ่นแล้ว รัฐบาลของท้องถิ่นก็ย่อมเป็น
รัฐบาลของประชาชนโดยประชาชน และเพ่ือประชาชนโดยมี อาณาเขตแน่นอน มีประชากรตาม
หลักที่ก าหนดไว้ มีอ านาจการปกครองตนเอง มีการบริหารการคลังของตนเอง และมีสภาท้องถิ่นที่
สมาชิกได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชนใน
เขตพ้ืนที่หนึ่งพื้นที่ใดโดยเฉพาะ และหน่วยการปกครองดังกล่าวนี้จัดตั้ง และจะอยู่ในความดูแลของ
รัฐบาลกลางโดยมีการเลือกตั้งโดยอิสระเพ่ือเลือกผู้ที่มีหน้าที่บริหารการปกครองท้องถิ่น  มีอ านาจ
อิสระ พร้อมความรับผิดชอบซึ่งตนสามารถที่จะใช้ได้โดยปราศจากการควบคุมของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนกลางหรือภูมิภาค แต่ทั้งนี้หน่วยการปกครองท้องถิ่นยังต้องอยู่ภายใต้บทบังคับว่าด้วย
อ านาจสูงสุดของประเทศ มีอ านาจปกครองตนเอง (Autonomy) มีสิทธิตามกฎหมาย (Legal Rights) และ
ต้องมีองค์กรที่จ าเป็นในการปกครอง (Necessary Organization) เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ให้สมความมุ่ง
หมายของการปกครองท้องถิ่นนั้นๆ๗ หรือหมายถึง การปกครองที่รัฐกลางหรือส่วนกลางได้กระจาย
อ านาจไปให้หน่วยการปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรที่มีสิทธิตามกฎหมาย มีพ้ืนที่และประชากร
เป็นของตนเอง ประการส าคัญองค์กรดังกล่าวจะต้องมีอ านาจอิสระ (Autonomy) ในการปฏิบัติอย่าง
เหมาะสม การมอบอ านาจจากส่วนกลางมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามา มีส่วน
ร่วมในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ไม่ว่าจะเป็นการ
มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา ตัดสินใจ การตรวจสอบการท างานและร่วมรับบริการสาธารณะต่างๆ 
                                                           
  ๗โกวิทย์ พวงงาม, การปกครองท้องถิ่นไทย หลักการและมิติใหม่, พิมพ์ครั้งที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพ์วิญญชน, ๒๕๕๒), หน้า ๒๘. 
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อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการปกครองท้องถิ่นจะมีอิสระในการด าเนินงาน แต่ยังอยู่ภายใต้การก ากับดูแล
ของรัฐบาลกลาง๘ หรือหมายถึง การปกครองที่รัฐบาลมอบอ านาจให้ประชาชนในท้องถิ่นใดท้องถิ่น
หนึ่งจัดการปกครอง และด าเนินการบางอย่างโดยการด าเนินการกันเองเพ่ือบ าบัดความต้องการของ
ตน การบริหารงานท้องถิ่นต้องมีผู้บริหารมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนขึ้นมาทั้งหมดหรือ
บางส่วน โดยให้มีอิสระ ในการบริหาร แต่รัฐบาลยังต้องควบคุมด้วยวิธีต่างๆ ตามความเหมาะสม จะ
ปราศจากการควบคุมของรัฐไม่ได้ เพราะการปกครองท้องถิ่นเป็นสิ่งที่รัฐท าให้เกิดขึ้น๙ 

สรุปได้ว่า การปกครองส่วนท้องถิ่น คือการปกครองที่จ าลองรูปแบบมาจากรัฐบาลกลาง
มอบอ านาจให้ประชาชนในท้องถ่ินมีการบริหารจัดการตนเองโดยใช้กลไกการเลือกตั้งในระบบ
ประชาธิปไตยเป็นผู้ก าหนดผู้บริหารและอยู่ในการควบคุมดูแลของรัฐบาล ตลอดถึงมีอ านาจในการ
ก าหนดนโยบายและควบคุมให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายของตนเองได้เพ่ือให้เกิดประโยชน์
ของรัฐและผลประโยชน์ของท้องถิ่นโดยส่วนรวม   

๓.๒ องค์ประกอบการปกครองท้องถิ่น 
องค์กรปกครองท้องถิ่นถือว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดการบริหารสาธารณะแก่

ประชาชนที่มาจากหลังการกระจายอ านาจภายใต้การก ากับดูแลของรัฐ ซึ่งการที่ท้องถิ่นสามารถ
ปกครองตนเองได้นั้นต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อย ๕ ประการ คือ๑๐ 

๑. มีการก าหนดพื้นที่หรือชุมชนที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบให้ชัดเจน 
๒. มีหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่มาจากประชาชน โดยมีอ านาจในการตัดสินใจ

และบริหารในเขตความรับผิดชอบ 
๓. การมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่ง ถือว่าเป็นหัวใจของการปกครองตนเองของการ

ปกครองท้องถิ่น 
๔. มีการโอนอ านาจหน้าที่หลากหลายและยืดหยุ่น เพ่ือให้หน่วยการปกครอง

ท้องถิ่นสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
๕. มีความอิสระในการบริหารโดยมีฐานะทางกฎหมายมีอ านาจในการหารายได้ 

การจัดท างบประมาณรายจ่าย มีแหล่งรายได้และบุคลากร 
สรุปได้ว่า องค์ประกอบการปกครองท้องถิ่น ประกอบด้วย เป็นองค์กรที่มีฐานะเป็นนิติ

บุคคล และทบวงการเมือง สภาและผู้บริหารระดับท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งตามหลักการที่
บัญญัติไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญ มีอิสระในการปกครองตนเอง มีเขตการปกครองที่ชัดเจนและ
เหมาะสม มีงบประมาณรายได้เป็นของตนเองอย่างเพียงพอ มีบุคลากรปฏิบัติงานของตนเอง มี
                                                           

๘ วุฒิสาร ตันไชย, การกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่น : ความก้าวหน้าหลังรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 
๒๕๔๐, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์คลังวิชา, ๒๕๔๗), หน้า ๑. 

๙อุทัย หิรัญโต, สารานุกรมการปกครองไทย, (กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยการปกครอง, ๒๕๓๑), หน้า 
๒๘. 

๑๐อรทัย ก๊กผล, “ลักษณะการปกครองท้องถิ่นไทย”, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
, ๒๕๔๔), หน้า ๑๘๗. 
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อ านาจหน้าที่ ที่เหมาะสมต่อการให้บริการ มีอ านาจออกข้อบังคับเป็นกฎหมายของท้องถิ่นภายใต้
ขอบเขตของกฎหมายแม่บท และ ความสัมพันธ์กับส่วนกลางในฐานะหน่วยงานระดับรองของรัฐ 

 

๔. แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารตามทัศนะเชิงพุทธบูรณาการ 
องค์ประกอบของอิทธิบาท ๔ ในความหมายทางพระพุทธศาสนานั้นได้กล่าวถึง

รายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบของอิทธิบาทที่เป็นแก่นแท้ในการปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุถึง
ความส าเร็จไว้ ๔ ประการ คือ  ฉันทะ  วิริยะ  จิตตะ  และวิมังสา ไว้ดังนี้ 

๑. ฉันทะ (ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น)  ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย กล่าวถึง  การเจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทสมาธิและปธานสังขาร  ดังนี้ 

ภิกษุเจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทสมาธิและปธานสังขารเป็นอย่างไรถ้าภิกษุท า
ฉันทะให้เป็นอธิบดีแล้วได้สมาธิ ได้เอกัคคตาจิต นี้เรียกว่า ฉันทสมาธิภิกษุนั้นสร้างฉันทะ พยายาม 
ปรารภความเพียร ประคองจิต มุ่งมั่นเพ่ือป้องกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดมิให้เกิด ภิกษุนั้นสร้าง
ฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต มุ่งมั่นเพ่ือละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว ภิกษุนั้น
สร้างฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียง ประคองจิต มุ่งมั่นเพ่ือยังกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิด ภิกษุ
นั้นสร้างฉันทะ  พยายาม  ปรารภความเพียร ประคองจิต  มุ่งมั่นเพ่ือความด ารงอยู่ ไม่เลือนหาย  
ภิยโยภาพไพบูลย์เจริญเต็มที่แห่งกุศลธรรมที่เกิดแล้วธรรมเหล่านี้ เรียกว่า ปธานสังขารประมวลย่อ
ฉันทสมาธิและปธานสังขารเข้าเป็นอย่างเดียวกัน  จึงนับได้ว่าฉันทสมาธิและปธานสังขาร ด้วย
ประการฉะนี้  

๒. วิริยะ (ความเพียรพยายามท าในสิ่งนั้น)  ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย กล่าวถึง การเจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิริยสมาธิและปธานสังขาร ดังนี้ 

ภิกษุเจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิริยสมาธิและปธานสังขารเป็นอย่างไร ถ้าภิกษุท า
วิริยะให้เป็นอธิบดีแล้วได้สมาธิ ได้เอกัคคตาจิต  นี้เรียกว่า  วิริยสมาธิ ภิกษุนั้นสร้างฉันทะ  พยายาม  
ปรารภความเพียร  ประคองจิต  มุ่งมั่นเพ่ือป้องกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดมิให้เกิด ฯลฯ เพ่ือละ
บาปอกุศลธรรมที่เกิดแล้ว ฯลฯ เพ่ือยังกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิด ภิกษุนั้นสร้างฉันทะพยายาม  
ปรารภความเพียร  ประคองจิต  มุ่งมั่นเพ่ือความด ารงอยู่ ไม่เลือนหาย  ภิยโยภาพไพบูลย์เจริญ
เต็มที่แห่งกุศลธรรมที่เกิดแล้วธรรมเหล่านี้  เรียกว่า ปธานสังขารประมวลย่อวิริยสมาธิและปธาน
สังขารเข้าเป็นอย่างเดียวกัน  จึงนับได้ว่าวิริยสมาธิและปธานสังขาร ด้วยประการฉะนี้  

๓. จิตตะ (ความคิดจดจ่อหรือการเอาใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้น) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวถึง การเจริญ อิทธิบาทที่ประกอบด้วยจิตตสมาธิและปธาน
สังขาร  ดังนี้ 

ภิกษุเจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยจิตตสมาธิและปธานสังขารเป็นอย่างไร ถ้าภิกษุท าจิต
ให้เป็นอธิบดีแล้วได้สมาธิ  ได้เอกัคคตาจิต นี้เรียกว่า จิตตสมาธิ ภิกษุนั้นสร้างฉันทะ  พยายาม 
ปรารภความเพียร  ประคองจิต  มุ่งมั่นเพ่ือป้องกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดมิให้เกิด ฯลฯ เพ่ือละ
บาปอกุศลธรรมอันเกิดแล้ว 
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ฯลฯ เพ่ือท ากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิด ภิกษุนั้นสร้างฉันทะ พยายาม ปรารภความ
เพียร ประคองจิต มุ่งมั่นเพ่ือความด ารงอยู่ไม่เลือนหาย ภิยโยภาพไพบูลย์ เจริญเต็มที่แห่งกุศลธรรม
ที่เกิดขึ้นแล้วธรรมเหล่านี้เรียกว่าปธานสังขารประมวลย่อจิตตสมาธิและปธานสังขารเข้าเป็นอย่าง
เดียวกัน จึงนับได้ว่าจิตตสมาธิและ  

๔. วิมังสา (การพิจารณาใคร่ครวญหาเหตุผลในสิ่งนั้น)  ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวถึง การเจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิ มังสาสมาธิและปธาน
สังขาร ดังนี้ 

ภิกษุเจริญอิทธิบาทที่ประกอด้วยวิมังสาสมาธิและปธานสังขารเป็นอย่างไร ถ้าภิกษุท า
วิมังสาให้เป็นอธิบดีแล้วได้สมาธิ ได้เอกัคคตาจิต นี้เรียกว่า วิมังสาสมาธิ  ภิกษุนั้นสร้างฉันทะ 
พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต  มุ่งมั่นเพ่ือป้องกันบาป  อกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดมิให้เกิด 
ฯลฯ เพ่ือละบาปอกุศลธรรมที่เกิดแล้ว ฯลฯ เพ่ือยังกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิด ภิกษุนั้นสร้างฉันทะ 
พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต มุ่งมั่นเพ่ือความด ารงอยู่  ไม่เลือนหายภิยโยภาพไพบูลย์
เจริญเต็มที่แห่งกุศลธรรมที่เกิดแล้วธรรมเหล่านี้ เรียกว่าปธานสังขาร ประมวลย่อวิมังสาสมาธิและ
ปธานสังขารเข้าเป็นอย่างเดียวกัน จึงนับได้ว่าวิมังสา สมาธิและปธานสังขาร๑๑ 

น าไปประยุกต์ใช้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
จิตตะ หมายถึง ความมุ่งม่ัน อุทิศกาย อุทิศใจในการปฏิบัติงาน 
๑. ผู้น า (Leader)  การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกระบวนการ

ขับเคลื่อนงานผู้น า (Leader)  ดังนั้น จึงควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพ่ือให้
เกิดความรู้สึกพอใจเต็มใจในการปฏิบัติหน้าที่  

วิริยะ หมายถึง ความเพียร ขยัน อดทน ไม่ท้อถอยในการปฏิบัติงาน 
๒. การปฏิบัติ (Authority) หมายถึง  จะต้องมั่นท ากิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง การ

เสริมสร้างความดีเพื่อเป็นแบบอย่าง การรวมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ยังยืน   
ฉันทะ หมายถึง ความพอใจ และรักใคร่ในการปฏิบัติงาน 
๓. การมีส่วนร่วม (Transparency) หมายถึง กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนจึง

เป็นสิ่งที่ส าคัญท่ีสุด  
วิมังสา หมายถึง การใช้ปัญญา พิจารณาใคร่ครวญหาเหตุผล ตรวจสอบข้อยิ่งหย่อน 

วางแผน วัดผล คิดค้นวิธีแก้ไข ปรับปรุงงาน ในการปฏิบัติงาน 
๔. ให้การยอมรับ (Accept) หมายถึง การยอมรับของบุคลากร ที่ยินดีให้ผู้น าดูแล 

แนะน า ช่วยเหลือ  
จิตตะ หมายถึง ความมุ่งม่ัน อุทิศกาย อุทิศใจในการปฏิบัติงาน 
๕. เป้าหมาย (Goal) เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นทุ่มเทให้กับงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

                                                           
๑๑ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๖/๒๗๖ – ๒๗๗. 
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การบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทัศนะเชิงพุทธบูรณาการนั้น
จะต้องสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดีหรือสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์องปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะการบริหาร
กิจการสาธารณะที่อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนผู้รับบริการ ท้องถิ่นสามารถสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับประชาชนได้ และเชื่อม่ันได้ว่าผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามาท าหน้าที่บริหารงานท้องถิ่นนั้น มี
ความตั้งใจท างานเพ่ือความสุขของประชาชนอย่างแท้จริง เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตามแนวพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย  หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ นั่นก็คือหลักธรรมาภิบาล ซึ่งมีองค์ประกอบ ๑๐ ได้แก่ หลักประสิทธิผล หลัก
ประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาวะรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส   หลักนิติธรรม หลักการ
มีส่วนร่วม หลักการกระจายอ านาจ หลักความเสมอภาค และหลักมุ้งเน้นฉันทามติเพ่ือการส่งเสริม
สนับสนุนการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้น ได้ตระหนักถึงความส าคัญของธรรมาภิบาล และท่ีส าคัญต้องใช้หลักอิทธิบาท ๔ควบคู่ไป
ด้วย ซึ่งประกอบด้อย ฉันทะ ความพอใจในสิ่งนั้น วิริยะ ความพากเพียรในสิ่งนั้น จิตตะ ความเอาใจ
ฝักใฝ่ในสิ่งนั้น และวิมังสา ความหมั่นสอดส่องในเหตุผลของสิ่งนั้น จากเหตุผลความจ าเป็นดังกล่าว
ท าให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   
และเสริมสร้างให้น าหลักธรรมาภิบาลควบคู่กับหลักอิทธิบาท ๔ ไปปฏิบัติ เพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชนในพื้นท่ีท้องถิ่นนั้นเป็นส าคัญ ดังโมเดล 
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๕. บทสรุป 
๑. การบริหารต้องใช้หลักนิติธรรมมาบูรณาการกับ วิมังสา และ จิตตะ คือ ผู้น าการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้นต้องเป็นผู้มีทักษะในการวินิจฉัยสั่งการในการท างานเป็นแบบอย่างใน
การปฏิบัติตามกฏระเบียบขององค์กรมีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่อย่างชัดเจนและสามารถ
ตรวจสอบได้ อีกท้ังต้องมีความเสมอภาคกับบุคลากรในองค์กรทุกส่วนงาน ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยต้อง
ค านึงถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมากกว่าประโยชน์ขององค์กร ต้องเป็นแบบอย่างในการ
พัฒนาจิตส านึกคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรม มีศิลปะในการปกครองคือมีจิตส านึกเกิดขึ้นในตัว
ของผู้น า เป็นแรงกระตุ้นที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ต่อแรงจูงใจที่จะโน้มน้าวให้ผู้ปฏิบัติงานมีความ
ปรารถนาที่จะท างานตรงนั้นให้เกิดความส าเร็จ    และต้องมีการตรากฎหมายและกฎข้อบังคับให้
ทันสมัยและเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคมอันจะท าให้สังคมยินยอมพร้อมใจกันปฏิบัติตาม
กฎหมาย และกฎข้อบังคับเหล่านั้น โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมาย มิใช่อ าเภอใจหรือ
อ านาจของบุคคล 

๒. หลักคุณธรรมมาบูรณาการกับ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา คือ ผู้น าการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีนั้นต้องมีหลักอิทธิบาทสี่เพ่ือสร้างความยุติธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
หรือการพิจารณาความดีความชอบต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ยึดมั่นในเกียรติยศและศักดิ์ศรี มีความ
อุตสาหะขยัน อดทน มุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติหน้าที่ และต้องเป็น
แบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งต้องเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนโดยความ
สุจริต ต้องเป็นผู้มีสังคมที่ดี คือจะต้องมีลักษณะของการเป็นผู้น าที่มีอารมณ์มั่นคง มีวุฒิภาวะ มี
ความเชื่อมั่นในตนเองมีความสนใจและใช้กิจกรรมต่างๆอย่างกว้างขวางเพ่ือประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงาน ต้องเป็นผู้มีการยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดถือหลักนี้
ในการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือเป็นตัวอย่างแก่สังคม และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไป
พร้อมกัน และส่งเสริมให้บุคลากรมีอิทธิบาทสี่ ได้แก่ ทุกคนทุกระดับมีจิตเมตตากันในการพัฒนา
องค์กร ทุกคนทุกระดับมีการเกื้อกูลช่วยเหลือกันในการพัฒนาองค์กร ทุกคนทุกระดับมีความ
ปรารถนาดีต่อกันเอ้ืออาทรต่อกัน และทุกคนมีจิตที่ เข้มแข็ง หนักแน่น อดทน มีอุเบกขาในการ
พัฒนาองค์กร 

๓. หลักความโปร่งใส บูรณาการกับ วิมังสา คือ ผู้น าการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น
ต้องเป็นนักพัฒนามืออาชีพที่ใดไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่นั่นไม่มีการพัฒนา การเปลี่ยน แปลง คือการ
พัฒนา (changing is development)  ผู้บริหารที่เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะต้องมีคุณลักษณะที่
ส าคัญ ๓ ประการคือ “มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรู้ลึกและรู้รอบ มีความกล้าที่จะ
เปลี่ยนแปลง” ปรับปรุงกลไกการท างานขององค์การทุกวงการให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้
สะดวกและมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความชัดเจนต้องปฏิบัติตนให้เป็นที่ยอมรับของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ ต้องมีระบบประชาสัมพันธ์การท างานทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรมีการเปิดเผยต่อสาธารณะ  
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๔. หลักการมีส่วนร่วมบูรณาการกับ ฉันทะ คือ ผู้น าการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น
ผู้น าจะต้องตระหนักในคุณค่าและศักดิ์ศรีของตัวเอง ของลูกน้อง มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคน มอง
โลกในแง่ดีในการที่จะท าให้กิจการต่างๆประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย เปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมรับรู้ และเสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาส าคัญของประเทศ ไม่ว่าจะด้วยการแสดง
ความคิดเห็น การไต่สวนสาธารณะ ประชาพิจารณ์ และการแสดงประชามติ 

๕. หลักความรับผิดชอบบูรณาการกับ จิตตะ คือ ผู้น าการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น 
ผู้น าต้องมีความรู้ ความสามารถในการใช้สติปัญญานั้นๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆให้ส าเร็จลุล่วงไป
ได ้ตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจในปัญหาสาธารณะของ
บ้านเมืองและกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาตลอดจนการเคารพในการแสดงความคิดเห็นที่ แตกต่าง 
และความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระท าของตน เสียสละประโยชน์และความสุขส่วนตัวเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวม มีความขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบและต้องปฏิบัติงานอย่างมีระเบียบวินัย 

๖. หลักความคุ้มค่าบูรณาการกับ วิริยะ คือ ผู้น าการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้นต้อง
เป็นนักบริหารมืออาชีพผู้น าประเภทนี้จะใช้การท างานด้วยวิธีใหม่ๆ เปิดโอกาสให้สมาชิกได้ร่วม
แสดงความคิดเห็นแม้กระทั่งในการวางนโยบายต่างๆ การท างานโดยทั่วไปจึงเป็นไปในลักษณะ
ประชาธิปไตย ผู้ร่วมงานจะต้องเป็นผู้มีคุณภาพเพียงพอ สามารถตอบสนองการท างานในระบบ
ใหม่ๆได้เป็นอย่างดีในการบริหารและใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม
ต้องค านึงถึงความคุ้มทุนในการก าหนดนโยบาย สร้างโอกาสในการพัฒนางานได้ทุกสถานการณ์ มี
วิสัยทัศน์ในการก าหนดนโยบาย  โดยรณรงค์ให้มีความประหยัด ใช้ของอย่างคุ้มค่า สร้างสรรค์สินค้า
และ บริการที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ในเวทีนานาชาติและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์
ยั่งยืน  
 
 

บรรณานุกรม 
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 (๑) หนังสือ 
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๒๕๔๔. 
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บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ ความยึดมั่นผูกพันต่อการท างาน  
ความยุติธรรมในองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 

ของพนักงานบริษัทผลิตเคร่ืองดื่ม 
THE BIG FIVE PERSONALITY, WORK ENGAGEMENT, ORGANIZATIONAL JUSTICE 

AND ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR  
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ทิพทินนา  สมุทรานนท์ 
 

บทคัดย่อ 
 

 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพห้า
องค์ประกอบ ความยึดมั่นผูกพันต่อการท างานและความยุติธรรมในองค์การกับพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และศึกษาตัวแปรพยากรณ์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การของพนักงานบริษัทผลิตเครื่องดื่ม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ 
พนักงานบริษัทผลิตเครื่องดื่มจ านวน ๒๒๐ คน สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
เพียร์สันและการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  
 ผลการวิจัยพบว่า บุคลิกภาพแบบแสดงตัว เปิดรับประสบการณ์ การเห็นพ้องกับ
ผู้อื่น และมีจิตส านึก ความยึดมั่นผูกพันต่อการท างานโดยรวมและทุกๆ ด้าน และความยุติธรรม
ในองค์การโดยรวมและด้านการได้รับข้อมูลมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ที่ดีขององค์การอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ นอกจากนี้ความยุติธรรมในองค์การด้าน
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.๐๕ และสองบุคลิกภาพแบบแสดงตัว มีจิตส านึกและความยึด
มั่นผูกพันด้านความมีพลัง สามารถร่วมกันพยากรณ์พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
ของพนักงานบริษัทผลิตเครื่องด่ืมได้ร้อยละ ๖๕ 
ค าส าคัญ : บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ, ความยึดมั่นผูกพันต่อการท างาน 
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were to study, first, the relationship 
between the big five personality, work engagement, organizational justice and 
organizational citizenship behavior; and last, the variables that could predict 
organizational citizenship behavior of employees at the Beverage Company. The 
samples of this research were 220 employees at the Beverage Company. 
Pearson’s product moment correlation coefficient, and stepwise multiple 
regression analysis were statistic used in this research.  
 The results showed that, first, extraversion, openness to experience, 
agreeableness, and conscientiousness personality, overall work engagement and 
all dimensions, overall organizational justice and informational justice dimension 
were positively related to organizational citizenship with statistical significant at 
.01 level, besides, interpersonal justice of organizational justice was positively 
related to organizational citizenship behavior with statistical significant at .05 
level; and second, extraversion and conscientiousness personality, and vigor of 
work engagement could jointly predict 65 percent of organizational citizenship 
behavior of  employees at the Beverage Company. 
Keywords: Big Five Personality, Work Engagement 
 
๑. บทน า 
 เนื่องจากในปัจจุบันองค์การ ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่รุนแรง
เพ่ือก้าวสู่ยุคของเศรษฐกิจที่เน้นองค์ความรู้และเพ่ือความอยู่รอด ท าให้องค์การต่างๆ เริ่มหันมา
ตระหนักถึงความส าคัญในเรื่อง“การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ” มากยิ่งขึ้นเนื่องจาก
ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จขององค์การและเป็นวิธีการที่ท าให้องค์การมี
ความได้เปรียบในเชิงทางการแข่งขัน ดังนั้นพนักงานระดับปฏิบัติการถือได้ว่าเป็นฟันเฟืองที่มี
ความส าคัญต่อองค์การ ในการสร้างความไว้วางใจให้แก่ผู้บริโภคด้วยการสร้างผลิตภัณฑ์และ
การบริการที่มีคุณภาพเหมาะสมกับราคาเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นบุคลิกภาพจึงถือได้ว่าเป็น
องค์ประกอบที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง การศึกษาเกี่ยวกับบุคลิกภาพที่เป็นปัจจัยส่งเสริมหรื อ
ขัดขวางความส าเร็จในด้านต่างๆ ขององค์การ จะช่วยท าให้สามารถเข้าใจพฤติกรรมของบุคคล
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ในสถานการณ์ต่างๆได้ ท าให้สามารถพยากรณ์หรือควบคุมพฤติกรรมต่างๆ ได้ง่ายขึ้น๑ ทฤษฎีที่
ได้รับการยอมรับและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ได้แก่ ทฤษฎีบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบของ 
Costa and McCrae ได้จัดกลุ่มของบุคลิกภาพแยกเป็นแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ บุคลิกภาพ
แบบหวั่นไหว (Neuroticism) บุคลิกภาพแบบแสดงตัว (Extraversion) บุคลิกภาพแบบเปิดรับ
ประสบการณ์ (Openness to Experience) บุคลิกภาพแบบการเห็นพ้องกับผู้อ่ืน
(Agreeableness) และบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก (Conscientiousness) 
 เมื่อได้บุคคลที่เป็นคนดี คนเก่งมาแล้ว องค์การต้องหาวิธีการรักษาบุคคลเหล่านี้ไว้ให้
อยู่กับองค์การให้ยาวนานที่สุด โดยท าให้เกิดความยึดมั่นผูกพันกับการท างาน ( Work 
Engagement) เป็นการเชื่อมโยงพนักงานเข้ากับบทบาทในการท างาน เป็นแรงกระตุ้ น
ความรู้สึกทางบวก และเป็นแรงจูงใจ ท าให้เกิดความเต็มใจ รู้สึกมีพลัง อยากมีส่วนร่วมในการ
ท างาน มีความสุขที่ได้ทุ่มเทให้กับงาน ด้วยการสร้างบรรยากาศในการท างานที่จูงใจ ท าให้
พนักงานเกิดความกระตือรือร้นและมีความภาคภูมิใจในบทบาทที่ได้รับมอบหมาย๒  หาก
พนักงานเกิดความยึดมั่นผูกพันต่อการท างานแล้ว ก็พร้อมที่จะทุ่มเทก าลังความคิด ก าลังกาย 
และสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้กับองค์การได้อย่างมีประสิทธิผล ซึ่งมีความสอดคล้องกับพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การที่บุคคลมีอิสระทางด้านความคิด ไม่ได้ถูกควบคุมหรือถูกบริหาร
โดยระบบของรางวัล และช่วยส่งเสริมให้พนักงานมีความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับ
องค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

 การด าเนินการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างยุติธรรมเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่มีผลต่อ
ความรู้สึกนึกคิดของบุคคล เพราะเป็นตัวท านายแนวโน้มของการแสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อ
เป้าหมายการรับรู้นั้นๆ ความยุติธรรมในองค์การนั้นสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความ
พึงพอใจในงานกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การได้เนื่องจากบุคคลจะมีการ
เปรียบเทียบการกระท าของตนกับบุคคลอ่ืน หากสิ่งที่ลงทุนไปมากกว่าผลตอบแทนที่ได้รับ 
บุคคลจะรู้สึกว่าไม่ได้รับความยุติธรรมจะส่งผลให้พนักงานลดคุณลักษณะที่ใช้ในการท างานลง
แต่ถ้าหากลงทุนไปมากและได้รับผลตอบแทนที่มากก็จะรู้สึกว่าตนได้รับความยุติธรรม ๖ 
พนักงานจะพยายามเพ่ิมคุณลักษณะในการท างาน เช่น มีความพยายามในการท างานมากขึ้น มี
การเพ่ิมช่วงเวลาในการท างานและพยายามท าสิ่งที่มีประโยชน์ต่อบริษัท๗ 

 การที่พนักงานทุ่มเทและเสียสละให้กับการท างานและองค์การมากกว่าหน้าที่ความ
รับผิดชอบ โดยพฤติกรรมเหล่านี้ไม่ได้ระบุไว้ในค าบรรยายลักษณะงาน เรียกว่า “พฤติกรรมการ

                                                           
๑ โสภา ชูพิกุลชัย, ความรู้เบ้ืองต้นทางบุคลิกภาพอันมีแนวโน้มต่อการประกอบอาชญากรรมใน

ประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร: คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๓๒). 
๒ Schaufeli, W., et al, “The measurement of engagement and burnout: a two 

sample confirmatory factor analytic approach”, Journal of Happiness Studies, 3 (2002). 
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เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ (Organizational Citizenship Behavior) หรือOCB”เป็น
พฤติกรรมที่บุคคลมีการให้ความร่วมมือช่วยเหลือแก่หน่วยงาน ด้วยความเต็มใจ โดยพฤติกรรม
ดังกล่าวไม่ได้ถูกก าหนดไว้ แต่เป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินงานในองค์การ เป็นพฤติกรรมที่
ได้รับการยอมรับจากนักวิชาการด้านองค์การว่า เป็นพลังขับเคลื่อนของสังคมในองค์การที่จะท า
ให้องค์การมีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จ 

 ดังนั้น ในการวิจัยครั้งนี้จึงมุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ 
ความยึดมั่นผูกพันต่อการท างานและความยุติธรรมในองค์การกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การและเพ่ือศึกษาตัวแปรพยากรณ์เพ่ือน าผลการศึกษาไปใช้เป็นข้อมูลและแนวทางใน
การส่งเสริมให้เกิดบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ ความยึดมั่นผูกพันต่อการท างาน ความยุติธรรมใน
องค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานโดยรวมขององค์การ และยังสามารถใช้เป็นข้อมูลในการ
ก าหนดนโยบาย วางแผนและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้กับองค์การได้  
 
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๒.๑ เพ่ือศึกษาบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ ระดับความยึดมั่นผูกพันต่อการท างาน 
ระดับความยุติธรรมในองค์การและระดับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงาน
บริษัทผลิตเครื่องดื่ม 
 ๒.๒ เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ ความยึดมั่นผูกพัน
ต่อการท างานและความยุติธรรมในองค์การกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของ
พนักงานบริษัทผลิตเครื่องด่ืม 
 ๒.๓ เพ่ือศึกษาตัวแปรพยากรณ์ร่วมระหว่างบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ ความยึดมั่น
ผูกพันต่อการท างาน ความยุติธรรมในองค์การที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การของพนักงานบริษัทผลิตเครื่องดื่ม 
 
๓. ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานระดับปฏิบัติการของพนักงานบริษัทผลิต
เครื่องดื่มประเภทชูก าลังและไม่มีแอลกอฮอล์ ในบริเวณเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร จ านวน
ทั้งสิ้น ๕๑๓ คน ค านวณกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่างของ         
Krejcie and Morgan๓ จะได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน ๒๒๐ คน จากนั้นเพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่มี
จ านวนพอเหมาะส าหรับการเป็นตัวแทนและมีขนาดที่เพียงพอเพ่ือที่ใช้ในการศึกษาจึงท าการสุ่ม
                                                           

๓ พวงรัตน์ ทวีรัตน์, วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร: ส านักงาน
ทดสอบการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๓).   
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ตัวอย่างแบบชั้นตามสัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) โดยจ าแนก
ประชากรตามหน่วยงาน แล้วจึงค านวณกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนของกลุ่มประชากรแต่ละกลุ่ม
หลังจากนั้นสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling)  
 
๔. วิธีด าเนินการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม โดยแบ่ง
ออกเป็น ๕ ตอน ได้แก่ ตอนที่ ๑ แบบสอบถามลักษณะส่วนบุคคล ตอนที่ ๒ แบบสอบถาม
บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ ใช้แนวคิดของแบบสอบถามเกี่ยวกับบุคลิกภาพ NEO-FFI ซึ่งพัฒนา
มาจากแบบสอบถาม NEO PI-R ของ Costa and McCrae๔ ตอนที่ ๓ แบบสอบถามความยึด
มั่นผูกพันต่อการท างาน ใช้แนวคิดของ Schaufeli and Bakker ตอนที่ ๔ แบบสอบถามความ
ยุติธรรมในองค์การ ซึ่งใช้แนวคิดของ Colquitt et al.๕ และตอนที่ ๕ แบบสอบถามพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยใช้แนวคิดของ Organ and 
Bateman๖ ซึ่งแบบสอบถามท้ังหมดมีลักษณะเป็นแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ คือ 
สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า และต่ ามาก 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่าง มาท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปในการประมวลผล ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงถดถอยแบบขั้นตอน 
(Stepwise Multiple Regression Analysis) 
 
 
 
๕. ผลการวิจัย 
                                                           

๔ Costa, P. T. and McCrae, R. R, Revised NEO Personality Inventory (NEO-PI-R) 
and NEO Five-Factor Inventory (NEO-FFI) Professional manual, (Odessa, FL: Psychological 
Assessment Resources, 1992). 

๕ Colquitt, J. A. et al, Organizational Behavior; Essentials for Improving 
Performance and Commitment, (New York: McGraw-Hill, 2010). 

๖ Organ, D. W. and Bateman T, Organizational Behavior, (Boston: Irwin, 1991). 
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 ในการวิจัยครั้งนี้การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์และตัวแปร
พยากรณ์ของบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ ความยึดมั่นผูกพันต่อการท างานและความยุติธรรมใน
องค์การกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานบริษัทผลิตเครื่องดื่ม ซึ่ง ผล
ของการศึกษาครั้งนี้สามารถน าเสนอได้ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี ๑ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ ความยึดมั่นผูกพันต่อ
การท างาน ความยุติธรรมในองค์การ กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การของพนักงาน

บริษัทผลิตเครื่องดื่ม 
  
 จากตารางที่ ๑ พบว่า พนักงานบริษัทผลิตเครื่องดื่มมีบุคลิกภาพแบบแสดงตัว 
บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ บุคลิกภาพแบบการเห็นพ้องกับผู้อ่ืน และบุคลิกภาพแบบมี
จิตส านึกมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .๐๑ (r =.๖๔๖, .๕๐๘, .๒๐๓, และ .๖๗๔) และบุคลิกภาพแบบหวั่นไหว มี

ตัวแปร Mean S.D. 

พฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การ 
r p 

บุคลิกภาพ     
- บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว ๒.๔๗ .๕๕๐ -.๒๗๙ .๐๐๐ 
- บุคลิกภาพแบบแสดงตัว ๓.๒๘ .๕๕๒ .๖๔๖ .๐๐๐ 
- บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ ๓.๔๐ .๖๑๙ .๕๐๘ .๐๐๐ 
- บุคลิกภาพแบบการเห็นพ้องกับผู้อ่ืน ๓.๓๕ .๖๒๘ .๒๐๓ .๐๐๓ 
- บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก ๓.๔๑ .๕๒๗ .๖๗๔ .๐๐๐ 
ความยึดมั่นผูกพันต่อการท างานโดยรวม ๓.๗๑ .๖๗๑ .๖๖๒ .๐๐๐ 
- ความยึดมั่นผูกพันต่อการท างานด้านความมีพลัง ๓.๖๕ .๖๘๗ .๖๘๑ .๐๐๐ 
- ความยึดมั่นผูกพันต่อการท างานด้านการอุทิศตน ๓.๘๓ .๗๗๖ .๖๓๙ .๐๐๐ 
- ความยึดมั่นผูกพันต่อการท างานด้านการซึมซับ ๓.๖๔ .๖๓๓ .๕๘๓ .๐๐๐ 
ความยุติธรรมในองค์การโดยรวม ๒.๘๘ .๔๓๙ .๑๘๙ .๐๐๐ 
- ความยุติธรรมในองค์การด้านผลตอบแทน  ๒.๗๗ .๕๕๗ .๑๑๖ .๐๐๐ 
- ความยุติธรรมในองค์การด้านกระบวนการ ๒.๗๔ .๔๔๖ .๐๑๑ .๐๐๐ 
- ความยุติธรรมในองค์การด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ๓.๑๓ .๗๙๔ .๑๕๗ .๐๑๙ 
- ความยุติธรรมในองค์การด้านการได้รับข้อมูล ๒.๘๘ .๔๓๕ .๓๑๕ .๐๐๐ 
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ความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .๐๑  (r = -.๒๗๙) บุคลิกภาพความยึดมั่นผูกพันต่อการท างานโดยรวมมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ (r = .๖๖๒) 
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า พนักงานบริษัทผลิตเครื่องดื่มมีความยึดมั่นผูกพันต่อการท างาน
ด้านความมีพลังด้านการอุทิศตนและด้านการซึมซับมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ (r =.๖๘๑,.๖๓๙ และ .๕๘๓) ความ
ยุติธรรมในองค์การโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
ของพนักงานบริษัทผลิตเครื่องดื่ม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ (r = .๑๘๙) เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ความยุติธรรมในองค์การด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
ยุติธรรมในองค์การด้านการได้รับข้อมูลมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การของพนักงานบริษัทผลิตเครื่องดื่ม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ (r =.๑๕๗ 
และ .๓๑๕) โดยจากผลการวิจัยที่มีความสัมพันธ์ทางบวกนั้น สามารถอธิบายได้ว่าเมื่อพนักงาน
มีบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก บุคลิกภาพแบบแสดงตัว บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ 
บุคลิกภาพแบบการเห็นพ้องกับผู้อ่ืน ความยึดมั่นผูกพันต่อการท างานด้านความมีพลัง ด้านการ
อุทิศตนและด้านการซึมซับ มีความยุติธรรมในองค์การด้านการได้รับข้อมูลและความยุติธรรมใน
องค์การด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเพ่ิมขึ้น พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของ
พนักงานบริษัทผลิตเครื่องดื่มก็จะสูงขึ้นและความสัมพันธ์ทางลบสามารถอธิบายได้ว่าเมื่อ
พนักงานมีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหวเป็นลบ แสดงว่าพนักงานเป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่มั่นคง ส่งผล
ให้พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานบริษัทผลิตเครื่องดื่มสูงขึ้นตามไปด้วย 
 ตารางที่ ๒ ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณเมื่อให้ตัวแปรอิสระบุคลิกภาพห้า
องค์ประกอบ ความยึดมั่นผูกพันต่อการท างาน ความยุติธรรมในองค์การ เป็นตัวพยากรณ์
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานบริษัทผลิตเครื่องดื่มโดยใช้แบบขั้นตอน 
(Stepwise Multiple Regression Analysis) 
 

ตัวท านาย B Beta t p 
บุคลิกภาพแบบแสดงตัว 
บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก 
ความยึดมั่นผูกพันต่อการท างานด้านความมีพลัง 

.๒๐๓ 

.๑๖๖ 

.๑๘๕ 

.๐๒๙ 

.๐๓๔ 

.๐๒๔ 

๖.๙๓๖ 
๔.๘๓๑ 
๗.๕๙๖ 

.๐๐๐ 

.๐๐๐ 

.๐๐๐ 
ค่าคงที่ (Constant) = ๑.๕๒๐ R = .๘๐๙ R๒ = .๖๕๔ R๒adj = .๖๕๐ F = ๑๓๖.๓๗๖** 

 
 

 ตารางที่ ๒ พบว่าบุคลิกภาพแบบแสดงตัวบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกและความยึดมั่น
ผูกพันต่อการท างานด้านความมีพลัง สามารถร่วมกันพยากรณ์พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
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องค์การของพนักงานบริษัทผลิตเครื่องดื่มอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ โดยสามารถ
ร่วมกันพยากรณ์พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีได้ถึงร้อยละ ๖๕ (R๒

adj= .๖๕๐) มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ .๘๐๙ (R= .๘๐๙) โดยตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการอธิบายความ
แปรปรวนของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานบริษัทผลิตเครื่องดื่มได้ดี
ที่สุดคือ บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก (Beta= .๐๓๔) รองลงมาคือ บุคลิกภาพแบบแสดงตัว 
(Beta = .๐๒๙) และความยึดมั่นผูกพันต่อการท างานด้านความมีพลัง (Beta = .๐๒๔) 
 
๖. อภิปรายผล 
 บุคลิกภาพแบบหวั่นไหวมีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ (r = -.๒๗๙) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการ
วิจัย สอดคล้องกับแนวคิดของ Howard and Howard๗ ที่กล่าวว่าบุคคลที่มีบุคลิกภาพแบบ
มั่นคงจะปฏิบัติงานด้วยจิตใจที่มุ่งมั่น สงบเยือกเย็นไม่หวั่นไหวต่อสิ่งที่เปลี่ยนแปลง มีความผ่อน
คลายในการท างาน อดทนต่อสิ่งเร้าและเผชิญกับความเครียดได้เป็นอย่างดี และสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Organ and Bateman๘ ที่กล่าวว่า การให้ความช่วยเหลือกันในองค์การ บุคคลต้อง
มีความอดทนอดกลั้นและควบคุมตนเองในสถานการณ์ที่ยากล าบาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ อาภาภรณ์  พิทักษ์ก าพล๙ พบว่าบุคลิกภาพแบบหวั่นไหวมีความสัมพันธ์ทางลบกับ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ในส่วนชองบุคลิกภาพแบบแสดงตัวมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ (r = 
.๖๔๖) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยสอดคล้องกับแนวคิดของ  Howard and 
Howard๑๐ ที่กล่าวว่า บุคคลที่มีบุคลิกภาพแบบแสดงตัวจะเข้ากับผู้อ่ืนได้ง่าย กล้าแสดงออก
และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีจะท าให้การปฏิบัติงานราบรื่นยิ่งขึ้นสอดคล้องกับแนวคิดของ Katz and 

                                                           
๗ Howard, P. L., and Howard, J. M, “The big five quickstart: An introduction to 

the five-factor model of personality for human resource professionals”, Center for 
Applied Cognitive Studies, (2000): 1-21. 

๘ Organ, D. W. and Bateman T, Organizational Behavior, (Boston: Irwin, 1991). 
๙ อาภาภรณ์ พิทักษ์ก าพล, “ความสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธภาพกับผู้บังคับบัญชาและบุคลิกภาพ

ของพนักงานกับความผูกพันต่อองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ”, วิทยานิพนธ์วิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่), ๒๕๔๖. 

๑๐ Howard, P. L., and Howard, J. M, “The big five quick start: An introduction to 
the five-factor model of personality for human resource professionals”, Center for 
Applied Cognitive Studies, (2000): 1-21. 
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Kahn๑๑ ที่กล่าวว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ คือการที่บุคคลให้ความร่วมมือ 
ช่วยเหลือหน่วยงานด้วยความเต็มใจ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมร พลศักดิ์ ๑๒ พบว่า 
บุคลิกภาพแบบแสดงตัว มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 
ในส่วนบุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ที่ดีขององค์การอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ (r = .๕๐๘) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของ
การวิจัย สอดคล้องกับแนวคิดของ Howard and Howard๑๓ ที่กล่าวว่าบุคคลที่มีบุคลิกภาพ
แบบเปิดรับประสบการณ์ จะเปิดรับสิ่งใหม่ๆ เพ่ือพัฒนาตัวเอง ไม่หยุดนิ่งที่จะแสวงหาสิ่งต่างๆ
รอบตัว ช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และท าให้ส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและมีความสอดคล้อง
กับแนวคิดของ Organ and Bateman๑๔ ที่กล่าวว่าพฤติกรรมการให้ความร่วมมือเป็นการ
แสดงความรับผิดชอบมีการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ขององค์การ และเป็นคุณสมบัติที่ดีต่อการ
พัฒนาพนักงานในองค์การ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Emmerik and Euwema๑๕ พบว่า 
บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ มีความสัมพันธ์อย่างสูงกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การ  
 ในส่วนบุคลิกภาพแบบการเห็นพ้องกับผู้อ่ืนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ (r = .๒๐๓) ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานของการวิจัย สอดคล้องกับแนวคิดของ Howard and Howard๑๖ ที่กล่าวว่า บุคคลที่
มีบุคลิกภาพแบบเห็นพ้องกับผู้อ่ืนจะปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมต่างๆได้ดี มีความเป็นมิตรกับคน

                                                           
๑๑ Katz, D. and Kahn, RL, The Social Psychology of Organization, (New York: John 

Wiley & Son, 1978), p.20. 
๑๒ สมร พลศักดิ์, “บุคลิกภาพ วัฒนธรรมองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ

ของพนักงานโรงงานอิเล็กทรอนิคส์แห่งหนึ่ง”, วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์), ๒๕๕๐. 

๑๓ Howard, P. L., and Howard, J. M, “The big five quick start: An introduction to 
the five-factor model of personality for human resource professionals”, Center for 
Applied Cognitive Studies, (2000): 1-21. 

๑๔ Organ, D. W. and Bateman T, Organizational Behavior, (Boston: Irwin, 1991). 
๑๕ Emmerik, IJ. H., and Euwema, M.C, “Who is offering a helping hand? 

Associations between personality and ocbs and the moderating Role of team leader 
effectiveness”, Journal of Managerial Psychology, vol. 22 No.6 (2007): 530-548. 

๑๖ Howard, P. L., and Howard, J. M, “The big five quick start: An introduction to 
the five-factor model of personality for human resource professionals”, Center for 
Applied Cognitive Studies, (2000): 1-21. 
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รอบข้างมีน้ าใจ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และสอดคล้องกับแนวคิดของ Greenberg and Baron๑๗ ที่
กล่าวว่าพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การเป็นการกระท าที่เป็นการช่วยเหลือผู้อ่ืนและ
ไม่เห็นแก่ตัวมีความส านึกในหน้าที่ มีส่วนร่วมในการให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ มีความ
อดทนต่อเหตุการณ์ที่ไม่พึงพอใจและมีการค านึงถึงผู้อ่ืนเพ่ือรักษาสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของกรกช  ภู่ด้วง๑๘ พบว่า บุคลิกภาพแบบการเห็นพ้องกับผู้ อ่ืนมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และในส่วนของบุคลิกภาพ
แบบมีจิตส านึกมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ (r = .๖๗) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย สอดคล้องกับ
แนวคิดของ Howard and Howard๑๙ กล่าวว่า บุคคลที่มีบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกจะมีความ
รอบคอบ มีระเบียบ มีสมาธิ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Organ๒๐ ที่กล่าวว่า บุคคลมีความเต็มใจที่จะท าในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การ จะเห็นได้ว่า
บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกนั้นส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของอัญพร พูลทรัพย์๒๑ พบว่า บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 
 ความยึดมั่นผูกพันต่อการท างานโดยรวมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ที่ดีขององค์การอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ (r = .๖๖๒) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของ
ของการวิจัย สอดคล้องกับแนวคิดของ Spreitzer, Lam and Fritz๒๒ ที่กล่าวว่า ความยึดมั่น

                                                           
๑๗ Greenberg, J., and Baron, R. A, Organizational Behavior, (New Jersey: Prentice 

Hall, 2000). 
๑๘ กรกช ภู่ด้วง, “ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบและความเกี่ยวพันในการท างาน

กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ: กรณีศึกษาบริษัทเอคโค่ (ประเทศไทย) จ ากัด”, วิทยานิพนธ์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต , (สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะสั งคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ๒๕๔๙. 

๑๙ Howard, P. L., and Howard, J. M, “The big five quick start: An introduction to 
the five-factor model of personality for human resource professionals”, Center for 
Applied Cognitive Studies, (2000): 1-21. 

๒๐ Organ, D. W, Organizational Citizenship Behavior: The Good Solider 
Syndrome, (Lexington: Lexington Book, 1988). 

๒๑ อัญพร พูลทรัพย์, “บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ: 
กรณีศึกษา กองรายได้ การประปานครหลวง”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ๒๕๔๖. 

๒๒ Spreitzer, G. M., Lam, C. F. and Fritz, C, Engagement and human thriving: 
Complementary perspectives on energy and connections to work, Work Engagement: A 
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ผูกพันต่อการท างานนั้นสามารถท าให้บุคคลแสดงพฤติกรรมที่เหนือความคาดหมาย เมื่อได้มี
ความรับผิดชอบในการท างาน หากบุคคลมีความยึดมั่นผูกพันต่อการท างาน จะเกิดการปรับตัว
ที่ดี และมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การสอดคล้องกับงานวิจัยของ  Roberson and 
Strickland๒๓ พบว่า ความยึดมั่นผูกพันต่อการท างานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ในส่วนความยึดมั่นผูกพันต่อการท างานด้านความมีพลังมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ (r 
= .๖๘๑) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย สอดคล้องกับแนวคิดของ Spreitzer, Lam and 
Fritz๒๔ ที่กล่าวว่า ความยึดมั่นผูกพันต่อการท างานนั้นสามารถท าให้บุคคลแสดงพฤติกรรมที่
เหนือความคาดหมาย เมื่อได้รับผิดชอบต่อการท างานจะมีการปรับตัวที่ดีและมีพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและสอดคล้องกับงานวิจัยของ Chughtai and Buckley๒๕ พบว่า 
ความยึดมั่นผูกพันต่อการท างานมีความสัมพันธ์กับการรายงานผลเกี่ยวกับบทบาททาง
พฤติกรรมของตนเองในการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ในส่วนความยึดมั่นผูกพันต่อการท างาน
ด้านการอุทิศตนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ (r = .๖๓๙) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย สอดคล้องกับ
แนวคิดของ Spreitzer, Lam and Fritz๒๖ ที่กล่าวว่า ความยึดมั่นผูกพันต่อการท างานนั้น
สามารถท าให้บุคคลแสดงพฤติกรรมที่เหนือความคาดหมาย เมื่อได้รับผิดชอบต่อการท างานจะมี
การปรับตัวที่ดีและมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Roberson and Strickland๒๗ พบว่า ความยึดมั่นผูกพันต่อการท างานมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และในส่วนของความยึดมั่นผูกพันต่อการท างาน
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ด้านการซึมซับมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ (r = .๕๓๘) ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย สอดคล้องกับ
แนวคิด Spreitzer, Lam and Fritz๒๘ ที่กล่าวว่า ความยึดมั่นผูกพันต่อการท างานนั้นสามารถ
ท าให้บุคคลแสดงพฤติกรรมที่เหนือความคาดหมาย เมื่อได้รับผิดชอบต่อการท างานจะมีการ
ปรับตัวที่ดีและมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Baker 
et al.๒๙ พบว่าพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การปัจจัยน าเข้ามีความเกี่ยวข้องกับความ
ยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Roberson and Strickland๓๐ พบว่า 
ความยึดม่ันผูกพันต่อการท างานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ 
 
๗. ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาที่จะน าไปสู่การส่งเสริมให้พนักงานบริษัทผลิตเครื่องดื่มมีพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยขอเสนอแนะสิ่งที่ได้จากการศึกษาวิจัยดังนี้ 
 ในส่วนบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ ควรให้ความส าคัญในการคัดเลือกพนักงานที่มี
บุคลิกภาพแบบแสดงตัวและแบบมีจิตส านึกเข้าปฏิบัติงานในองค์การ ควรมีการรักษาและสร้าง
เสริมปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบของพนักงานให้เพ่ิมขึ้น โดยมีการ
ส่งเสริมให้พนักงานมีการพัฒนาความรู้ ทักษะในงานอย่างต่อเนื่อง และควรมีการประเมิน
พฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือสะท้อนให้พนักงานทราบถึงจุดเด่นและสิ่งที่ควรปรับปรุงในการ
ท างาน เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวและมีการพัฒนาบุคลิกภาพของตนอย่างต่อเนื่อง  
 ในส่วนความยึดมั่นผูกพันต่อการท างาน ควรให้ความส าคัญกับการรักษาระดับความ
ยึดมั่นผูกพันต่อการท างานด้านความมีพลังของพนักงานเอาไว้ให้คงทน ในขณะเดียวกันก็ควร
พัฒนาความยึดมั่นผูกพันต่อการท างานด้านอ่ืนไปพร้อมกัน เพ่ือให้พนักงานเกิดความรู้สึกเป็น
ส่วนหนึ่งขององค์การ  

                                                           
๒๘ Spreitzer, G. M., Lam, C. F. and Fritz, C, Engagement and human thriving: 

Complementary perspectives on energy and connections to work, Work Engagement: A 
Handbook of Essential Theory and Research, (New York: Psychology Press, 2010), p.132-146. 

๒๙ Bakker, B. A., et al, “Job Resources Boost Work Engagement Particularly When 
Job Demands are High”, Journal of Educational Psychology, vol.99 No.2 (2006): 274-284. 

๓๐ Roberson, M. E. and Strickland, O. J, “The relationship between charismatic 
leadership, work engagement, and organizational citizenship behaviors”, The Journal of 
Psychology, vol.144 No.3 (2010): 313-326. 



487วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

 ในส่วนความยุติธรรมในองค์การ ควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาพนักงานในด้าน
ความยุติธรรมในองค์การด้านผลตอบแทนและด้านกระบวนการให้มากขึ้น เพราะเป็นส่วนส าคัญ
ที่จะท าให้พนักงานในองค์การเกิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การมากข้ึน 
 ในการวิจัยครั้งนี้ซึ่งได้จากการรวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า มีหลาย
ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ เช่น คุณลักษณะของ
งาน วัฒนธรรมองค์การ บรรยากาศในองค์การ การเห็นคุณค่าในตนเอง ภาวะผู้น า ที่ควรน ามา
ศึกษา รวมทั้งในการวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษากับพนักงาน บริษัทผลิตเครื่องดื่มเพียงแห่งเดียว ดังนั้ น
ในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษากับกับกลุ่มประชากรที่มีลักษณะการท างานที่แตกต่างกัน 
และท าการศึกษาโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก 
สัมภาษณ์พนักงาน ตลอดจนผู้บังคับบัญชาถึงความรู้ ความเข้าใจที่มีต่อพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ หรือการสังเกตพฤติกรรมของพนักงาน เพ่ือน าผลจากการศึกษาไป
ประโยชน์ในการพัฒนาองค์การต่อไป 
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การประยุกต์ใช้หลักไตรสกิขาในการบริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

THE ADMINISTRATION AN APPLICATION OF SIKKHATTAYA 
ADMINISTRATION OF SCHOOLS UNDER THE OFFICE OF SECONDARY 

EDUCATIONAL SERVICE AREA 23, MUAMG DISTRICT, SAKON NAKHON 
PROVINCE 

พระปิยะ  จารุวณฺโณ (คุณขยัน) 
 

บทคัดยอ่ 
 วิทยานิพนธ์เรื่องการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  มีวัตถุประสงค์ดังนี้ ๑)  เพ่ือ
ศึกษาการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียน  ๒)  เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
บุคลากรทางการศึกษาต่อการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียน  จ าแนกตามเพศ  
อายุ  ระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่ต่างกัน  ๓)  เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  
ได้แก่  บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต  ๒๓  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ปีการศึกษา ๒๕๕๗  จ านวน  ๒๑๗  คน  
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า  ๕  ระดับ มี
ความเที่ยงตรง (IOC) เท่ากับ ๑.๐๐  และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ  ๐.๙๔๔  วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ  
ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรโดยใช้ t-test และ 
F-test (One-way ANOVA)  
ค าส าคัญ: การประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขา 

 
ABTRACTS 

This research aims to 1) Study the administration an application of 
Sikkhattaya administration of schools under the office of secondary education 
service area 23, Muang District, Sakhon Nakhon province 2) Compare the 
application of Sikkhattaya administration of schools under the office of 
secondary education service area 23, Muang District, Sakhon Nakhon Province, 
distinguish sex, ages, education levels and working experiences 3) study the 

                                                           
 นักศึกษา วิทยาลัยศาสนศาสตรเ์ฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกฏุราชวิทยาลยั 
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suggestions of Sikkhattaya Administration of Schools Under the Office of 
Secondary Education Service Area 23, Muang District, Sakhon Nakhon 
Province.The sample that used in this research are the school administrators, 
teachers and the educational personnels amount 6 schools, total 217 persons, 
the tools that used in the research are the questionnaires which include the 
personal factors of application of Sikkhattaya Administration of schools by using 
software in analysisbasic statistics Frequency, Percentage, Mean, Standard 
Deviation, t-test and F-test (One-way ANOVA) 
Keywords: The Administration An Application of Sikkhattaya 
 
๑. บทน า 
 พระพุทธศาสนามีความเกี่ยวพันธ์กับชนชาติไทยตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบันและได้มีการ
น า  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในวิถีชีวิตของคนไทยมาโดยตลอด  ไม่ว่าจะเป็นสมัยที่
บ้านเมืองวุ่นวาย  ไม่มีความสงบสุข  ดังในอดีตครั้งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ผู้ทรงกอบกู้
เอกราชและสถาปนากรุงธนบุรี  พระองค์ก็ทรงไม่ได้ทอดทิ้งหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาและ
ยังให้ความส าคัญดังค ากล่าวที่ว่า "ตัวพ่อกูชื่อว่าพระยาตาก  ทนทุกข์ยากกู้ ชาติพระศาสนา  
ถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชา  แด่พระศาสดาสมณะพระพุทธโคดม  ให้ยืนยงคงถ้วนห้าพันปี  
สมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสม  เจริญสมถะวิปัสสนาพ่อชื่นชม  ถวายบังคมตามรอยบาทพระ
ศาสดา  คิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้า  ชาติของเราอยู่คู่พระศาสนา  พุทธศาสนาอยู่ยงคงกษัตริย์ตรา 
พระศาสดาฝากไว้ให้คู่กัน  (บุญมี  แท่นแก้ว, ๒๕๔๒, หน้า ๑๒-๑๔)  
 ประเทศไทยแม้จะประสบปัญหาด้านความไม่สงบทางการเมือง  ปัญหาความขัดแย้ง
ของคนในชาติอยู่เนือง ๆ แต่หลักธรรมค าสอนในทางพระพุทธศาสนาก็ไม่เคยห่างหายไปจาก
สังคมไทยดังความในประมวลพระบรมราโชวาทด้านศาสนาและจริยธรรม  เนื่องในวโรกาสปี
กาญจนาภิเษก ๒๕๓๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงตรัสว่า  
“พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติของเรา  ทั้งตามความศรัทธาเชื่อมั่นของข้าพเจ้าเอง  ก็
เห็นว่าเป็นศาสนาที่ดีศาสนาหนึ่ง  เนื่องในบรรดาสัจธรรมค าสั่งสอนอันชอบด้วยเหตุและผล  
โดยเฉพาะไตรสิกขา  คือ  ศีล  สมาธิ  ปัญญา  เป็นหลักธรรมที่ส าคัญมากในการด ารงชีวิต  ไม่
ว่าจะเป็นครอบครัว  สังคม  หรือประเทศชาติ  ตลอดถึงสังคมโลก  ถ้าทุกคนยึดไตรสิกขาไป
ปฏิบัติและพิจารณาให้ดีแล้ว  ย่อมท าให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสงบสุข  (ประมวลพระ
บรมราโชวาทด้านศาสนาและจริยธรรม  เนื่องในวโรกาสปีกาญจนาภิเษก, ๒๕๓๙, หน้า ๑)  
 จะเห็นได้ว่าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องส าคัญ  ที่คนไทยควรศึกษาเรียนรู้
เพ่ือน าไปปฏิบัติในวิถีชีวิตในสังคมและการงานหน้าที่  ซึ่งในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ.๒๕๔๒  และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่๒)  พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๖  ระบุไว้ว่า  การจัดการศึกษา
ต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ  สติปัญญา  ความรู้
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และคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข  
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, ๒๕๔๒, หน้า ๕)  
 ด้วยความส าคัญของพระพุทธศาสนาดังกล่าว  การศึกษาของไทยจึงได้ก าหนดให้
บรรจุวิชาพระพุทธศาสนาไว้ในหลักสูตรทุกระดับการศึกษาโดยเฉพาะหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  พ.ศ.๒๕๔๔ ซึ่งระบุจุดหมายข้อแรกไว้ว่า  ต้องการให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของตนเอง  มี
วินัยในตนเอง  ปฏิบัติตนตามหลักค าสอนของพระพุทธศาสนา  และในจุดหมายของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช  ๒๕๕๑  ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา  มี
ความสุข   มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ  จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพ่ือให้เกิ ด
กับผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานข้อ ๑  คือ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง  มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา  หรือ
ศาสนาที่ตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ , 
๒๕๕๑, หน้า ๖) ในหลักเหล่านี้ก็มีไตรสิกขา  อันมีศีลสมาธิปัญญาอยู่ด้วยซึ่งจะขาดไปไม่ได้
เพราะว่าไตรสิกขาเป็นจุดมุ่งหมายให้ผู้ปฏิบัติตามเป็นคนดี  เฉลียวฉลาด  รอบรู้เท่าทันโลกใน
การด าเนินชีวิต ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของการปฏิบัติธรรม (พรชุลี  อาชวอ ารุง , และคณะ, ๒๕๔๙, 
หน้า ๔ )ในทางพระพุทธศาสนาให้มีคุณธรรม  ศีลธรรม  จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์  
 ปัจจุบันแนวทางการแก้ไขปัญหาระบบการศึกษาของประเทศ  โดยคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ  (คสช.)  ได้ก าหนดนโยบายแห่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประจ าปีงบ
ประมาน ๒๕๕๘ “๕ นโยบายทั่วไป ๗ นโยบายเฉพาะ ๑๐ นโยบายเร่งด่วน”ในหัวข้อที่ ๓ แห่ง 
๕ นโยบายทั่วไปกล่าวไว้ว่า  การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรทาง
การศึกษา  จะต้องให้ความส าคัญกับการยกระดับความรู้ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล  
ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และปลูกฝั งคุณธรรม  การสร้างวินัย  
ปลูกฝังอุดมการณ์ความยึดมั่นในสถาบันชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์ การมีจิตสาธารณะ  
ความตระหนักถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตนและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องในหลักการประชาธิปไตย  เคารพความคิดเห็นของผู้ อ่ืน  ยอมรับความแตกต่าง
หลากหลายทางความคิด  อุดมการณ์และความเชื่อ รวมทั้งรู้คุณค่าและสืบสานวัฒนธรรมและ
ขนบประเพณีอันดีงามของไทย (ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี, ๒๕๕๗,หน้า ๖) ซึ่งนโยบาย
ดังกล่าวนี้  สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาระบบการศึกษาให้มีคุณภาพควบคู่
ไปกับการปลูกฝังคุณธรรมไปพร้อมกัน  
 ปัญหาสังคมไทยทวีความรุนแรงและมีความหลากหลายมากขึ้น  ดังเป็นข่าวที่ปรากฏ
ตามสื่อมวลชน  จ านวนไม่น้อยที่สะท้อนให้เห็นถึงความเสื่อมถอยของคุณธรรมจริยธรรม  ของ
เยาวชนไทยอย่างน่าตกใจเนื่องจากเด็กไทยต้องเผชิญอยู่กับปัญหาความอ่อนแอของสังคม
ครอบครัว  เช่น  ข่าวที่เกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติด  การใช้ความรุนแรงทะเลาะวิวาทกันถึงขั้น
เสียชีวิต  ปัญหานักเรียนนักศึกษาประพฤติตัวไม่เหมาะสมในวัยเรียน  ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์
ก่อนวัยอันควร  ปัญหาการเที่ยวกลางคืน  ดื่มสุรา  สูบบุหรี่  การถูกท าร้ายทางเพศ  การถูก
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ล่อลวงไปในทางที่ผิด  เป็นต้น ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการได้รับการจัดการศึกษาที่ด้อย
คุณภาพในสถานศึกษาขาดการน าเอาหลักคุณธรรมจริยธรรมเข้ามาสอดแทรกในการเรียนการ
สอนในโรงเรียนหากผู้รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาได้น าเอาหลักธรรมค า
สอนในทางพระพุทธศาสนาซึ่งประกอบด้วยหลักไตรสิกขาหรือหลักธรรมอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เข้ามาใช้
ในระบบการจัดการศึกษาก็จะท าให้นักเรียนนักศึกษามีปัญญายั้งคิด  จนมีจิตใจใฝ่ดีมีศีล  มีพลัง
ใจที่เข้มแข็ง(กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๒, หน้า ๒) และมีสมาธิในการศึกษาเล่าเรียน  จน
สามารถเป็นภูมิคุ้มกันจากสาเหตุปัจจัยในทางเสื่อมที่เข้ามาท าลายคุณภาพชีวิตที่ดีงามและท าให้
พ้นจากปัญหาดังกล่าว 
 อย่างไรก็ดี  จากที่ผู้วิจัยมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในสถาบันการศึกษาหลายแห่ง  ที่
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  ๒๓  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  
กล่าวคือ  เป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  พระวิทยากรที่ปฏิบัติหน้าที่ เผยแผ่
พระพุทธศาสนา  และมีส่วนในการจัดสนามสอบธรรมศึกษาในสถานศึกษา  ได้พบและรับรู้
ปัญหาด้วยตนเองทั้งที่เป็นข้อมูลชั้นปฐมภูมิและรับรู้ปัญหาในชั้นทุติยภูมิ  อาทิ  โรงเรียนมีการ
บริหารเพ่ือพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในเชิง ด้านศีล  สมาธิและปัญญาอยู่ไม่มากเท่าที่ควร  
ครูมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอันเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียน  บุคลากรมีการดื่มสุราใน
สถานศึกษา  มีการบริหารไม่โปร่งใส่ในงบประมาณโรงเรียน เป็นต้น  ซึ่งปัญหาเหล่านี้มีผลต่อ
การศึกษาโดยรวมต่อภาพลบของสถานศึกษาและมีผลต่อบุคลากรทางการศึกษาพร้อมด้วย
นักเรียนในสถานศึกษา  อันเป็นผลท าให้ผู้ปกครองของนักเรียนขาดความเชื่อมั่นและเสื่อม
ศรัทธาต่อโรงเรียน  จึงมีส่วนต่อการตัดสินใจที่จะส่งบุตรหลานของตนเรียนในสถานศึกษานั้น 
 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น  จึงท าให้ผู้วิจัยเกิดความสนใจที่จะศึกษา
เกี่ยวกับ การประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต  ๒๓  อ าเภอมือง  จังหวัดสกลนคร  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์  มีพฤติกรรม  จิตใจและสติปัญญาดี  ให้เป็นคนเก่ง  ดี  มีสุข  เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ ของบุคลากรทางการศึกษา  และจะส่งผลดีต่อนักเรียนใน
สถานศึกษานั้น ๆ โดยผู้วิจัยความมุ่งหวังในการน าผลการวิจัย  ข้อสรุป  และข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
ที่เป็นองค์ความรู้จากการศึกษาในครั้งนี้  น าไปเสนอต่อโรงเรียน  หน่วยงานภาครัฐ  องค์กรภาค
ส่วนต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาและประกอบการพิจารณาวาง
แผนการบริหารโรงเรียนโดยน าเอาไตรสิกขามาใช้ให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการ
บริหารจัดการศึกษาแก่ผู้บริหารในอนาคต  ต่อไป 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๑.  เพ่ือศึกษาการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๒๓  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 
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 ๒.  เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาต่อการประยุกต์ใช้หลัก
ไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๒๓  
อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  จ าแนกตามเพศ  อายุ  ระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานที่ต่างกัน 
 ๓.  เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาใน  การบริหาร
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๒๓  อ าเภอเมือง  จังหวัด
สกลนคร 
 
๓. ขอบเขตการวิจัย 
 ๑.  ขอบเขตด้านพ้ืนที่วิจัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่  บุคลากร
ทางการศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๕๗  จ านวน  ๒๑๗  คน  ได้มาโดยวิธีเทียบตารางของเครชชี่
และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970, หน้า 607) 
 ๒.  ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมายมี ดังนี้ ได้แก่  โรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓  อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  ซึ่งมี  ๖  โรงเรียน  ดังนี้  
๑) โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ๒) โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ๓) โรงเรียนธาตุนารายวิทยา 
๔)โรงเรียนดงมะไฟวิทยา  ๕) โรงเรียนท่าแร่ศึกษา และ ๖) โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 ๓.  ขอบเขตด้านเนื้อหา เนื้อหาในการวิจัยในครั้งนี้  ผู้วิจัยได้มุ่งศึกษา  การประยุกต์
หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๓ 
อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร คือ หลักไตรสิกขาอันประกอบไปด้วย ด้านศีล ด้านสมาธิ และด้าน
ปัญญา 
 
๔. วิธีด าเนินการวิจัย 
 ๑.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ๑.๑  ประชากรที่ใช้ในวิจัยครั้งนี้   ได้แก่  บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน
มัธยมศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๓  อ าเภอเมือง  จังหวัด
สกลนคร  ปีการศึกษา ๒๕๕๗  จ านวน  ๕๐๓  คน  
 ๑.๒  ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้  จ านวน  ๒๑๗  คน  ได้มาโดยวิธีเทียบ
ตารางของเครชชี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970, หน้า 607) 
 ๒.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ๒.๑  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพ่ือศึกษา  การ
ประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขา ในการบริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
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เขต  ๒๓  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  แบบสอบถามแบ่งเป็น  ๒  ตอนดังนี้เป็นค าถามปลาย
ปิดและเป็นค าถามปลายเปิด 
 ๓.  วิธีรวบรวมข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
 ๓.๑  น าหนังสือรับรองและแนะน าตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย  ถึงผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต  ๒๓ อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  เพ่ือขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูล 
 ๓.๒  ผู้วิจัยชี้แจงวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลให้กับผู้ช่วยผู้วิจัยเพ่ือแจกแบบสอบถาม
ให้กับกลุ่มตัวอย่าง  ๒๑๗  ฉบับ  และได้รับกลับคืนมา  ๒๑๗ ฉบับ 
 ๓.๓  เมื่อเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างแล้ว  ผู้วิจัยได้น ามาตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลแล้วน าไปด าเนินการตามข้ันตอนการวิจัยต่อไป 
 ๓.๔  การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามโดยค่าร้อยละ 
 ๓.๕  การวิเคราะห์ข้อมูลการประยุกต์หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๓  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  โดยใช้
มาตราส่วนประมาณค่า  (Rating Scale) โดยก าหนดค่าน้ าหนักหรือคะแนนออกเป็น  ๕  ระดับ  
ตามวิธีวิเคิร์ท (Likert) 
 ๓.๖  ด าเนินการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบการประยุกต์หลักไตรสิกขาในการ
บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๓  อ าเภอเมือง  จังหวัด
สกลนคร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  โดยใช้สถิติค่า (t-test) และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) ด้วยค่า (F – test) 
 
๕. ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 ๑.  การประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  โดยรวม  อยู่ในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียน อยู่ใน
ระดับปานกลางทุกด้าน โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดได้ดังนี้  ด้านปัญญา  
ด้านสมาธิ  และด้านศีลตามล าดับ 
 ๒.  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาต่อการประยุกต์ใช้
หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ 
อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร พบว่า บุคลากรทางการศึกษาที่มีเพศและระดับการศึกษาที่ต่างกัน 
มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียน โดยรวมและรายด้าน ไม่
แตกต่างกัน 
 ส่วนบุคลากรทางการศึกษาที่มีอายุและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่ต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียน  โดยรวม ไม่แตกต่างกัน  
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เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านศีล บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีอายุและประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานต่างกันมีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียน  
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ 
 ๓.  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  ผู้บริหารและผู้
ที่เกี่ยวข้องควรตระหนักถึงการวางแผน โดยก าหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการพัฒนา
คุณภาพนักเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมและมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของคนดี คนเก่งและคนมี
ความสุขทั้งแผนระยะยาวและแผนปฏิบัติการประจ าปี รองลงมาคือ ควรมีการจัดแบบ“วิถีปฏิบัติ
สู่การเรียนรู้วิถีพุทธ” และสร้างความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ไข
และร่วมใจพัฒนาไปด้วยกันแบบกัลยาณมิตร ในด้านกิจกรรมพ้ืนฐานวิถี เพ่ือให้มีวิถีชีวิตที่
สอดคล้องกับหลักพุทธธรรม (ลด ละ เลิก อบายมุข) และควรน ากระบวนการพัฒนารูปแบบ 
“พุทธวิธีบริหาร”ที่น าหลักธรรมาภิบาล  หลักไตรสิกขา หลักปัญญาวุฒิธรรม  ๔  และหลัก
ภาวนา  ๔  มาเป็นกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพ่ือให้ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทุกคน  มีวิถีชีวิตแบบชาวพุทธ  ปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดี 
 
๖. อภิปรายผล 
 ๑.  ด้านศีล  พบว่า  การประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียน  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  มัธยมศึกษาเขต ๒๓ อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียน
นั้นอยู่ในระดับปานกลาง  เนื่องจากการบริหารที่มุ่งเน้นให้ครูและนักเรียนเป็นคนเก่งมีความรอบ
รู้ในเรื่องของหลักวิชาการ ผลงานทางวิชาการ แต่ได้ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรมในเรื่องของศีลนั้นไม่มากเท่าท่ีควร  
 ๒.  ด้านสมาธิ พบว่า การประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๒๓  อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การใช้หลักของสมาธิมาใช้ในการบริหารโรงเรียน ยังมี
ไม่มากเท่าที่ควรอาจสาเหตุมาจากการยังไม่เข้าใจในเรื่องของสมาธิ ซึ่งเป็นสาเหตุท าให้การน า
หลักไตรสิกขามาใช้ในการบริหารโรงเรียนด้วย 
 ๓.  ด้านปัญญา พบว่า การประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า จากการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหาร
โรงเรียน เรื่องตั้งแต่ด้านศีล ด้านสมาธิ ซึ่งอยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน และด้านปัญญาจากการ
วิจัยก็พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง จะเห็นได้ว่าหลักธรรมในเรื่องของไตรสิกขาเป็นเรื่องสืบเนื่อง
และเก้ือหนุนกัน หากมีการปฏิบัติเรื่องศีล สมาธิ มากย่อมส่งผลให้เกิดปัญญาได้มาก 
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๖. กิตติกรรมประกาศ 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จเรียบร้อยด้วยดี เนื่องจากได้รับความเมตตาอนุเคราะห์ให้
ค าปรึกษา และช่วยเหลือแนะน าตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ เป็นอย่างดียิ่งจากพระฟูตระกูลพุทฺ
ธรกฺขิโต, ดร. อาจารย์ที่ปรึกษาผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ ที่ให้ผู้วิจัยได้รับแนวทางในการศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้และประสบการณ์ ในการท าวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ขอขอบพระคุณท่านมา ณ 
โอกาสนี้ 
 เจริญพรนายเทวินทร์ พันธุ์เทศ ที่ได้กรุณาถวายความรู้วิธีการและให้ค าแนะน า
เพ่ิมเติม งานวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ให้สมบูรณ์ 
 กราบขอบพระคุณพระครูสุธีวรสาร, ดร. เจริญพรขอบคุณ ดร.จ าปี โยธารินทร์ และ
ดร.สถิตย์ กุลสอน ที่ได้กรุณาตรวจสอบแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เจริญพรขอบคุณ
ผู้อ านวยการโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๓ อ าเภอเมือง จังหวัด
สกลนคร ที่อ านวยความสะดวกการเก็บรวบรวมข้อมูลในการท าวิจัยเป็นอย่างดี 
 ขอขอบคุณคณาจารย์คณะศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระ
เกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้ถวายความรู้ให้โอกาสและช่วยแนะน าใน
การศึกษา 
 คุณงามความดีประโยชน์อันพึงเกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยเจริญน้อมอุทิศแก่
บิดามารดาคุณพ่อนัด คุณขยัน คุณแม่สมเพศ คุณขยัน ผู้ล่วงลับของข้าพเจ้า ผู้ให้ก าเนิดและให้
ทุกสิ่งทุกอย่าง และขอน้อมถวายบูชาแด่พระรัตนตรัย ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ ผู้มีพระคุณ ที่ได้ให้
การช่วยเหลือสนับสนุน และเป็นก าลังใจตลอดเวลาในการศึกษาวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ แก่ผู้วิจัย
ตลอดมาจนส าเร็จการศึกษาในที่สุด 
 
๗. ข้อเสนอแนะ 
 ๑.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปใช้ 
 ๑.๑  ผู้บริหารโรงเรียนควรก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพ
ครูผู้สอนและนักเรียน ในด้านคุณธรรมจริยธรรม  ให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของคนดี  คนเก่ง 
 ๑.๒  ผู้บริหารโรงเรียนควรมีการจัดแบบ“วิถีปฏิบัติสู่การเรียนรู้วิถีพุทธ” และสร้าง
ความเข้าใจกับครูผู้สอนและนักเรียนให้มีส่วนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ไขและร่วมใจพัฒนาไป
ด้วยกันแบบกัลยาณมิตร ในด้านกิจกรรมพ้ืนฐานวิถี เพ่ือให้มีวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับหลักพุทธ
ธรรม 
 ๑.๓  ผู้บริหารโรงเรียนควรน ากระบวนการพัฒนารูปแบบ“พุทธวิธีบริหาร”ที่น าหลัก
ธรรมาภิบาล หลักไตรสิกขา  หลักปัญญาวุฒิธรรม ๔ และหลักภาวนา ๔  มาเป็น
กระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพ่ือให้ผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทุกคน  มีวิถี
ชีวิตแบบชาวพุทธ ปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ด ี
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 ๒.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป   
 ๒.๑  ควรท าการศึกษาในรูปแบบเดียวกัน โดยท าการเปรียบเทียบกับโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขตอ่ืน ๆ 
 ๒.๒  ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการด าเนินกิจกรรมตามบทบาทหน้าที่ของบ้าน
วัด โรงเรียนกับคุณลักษณะผู้เรียนตามหลักไตรสิกขา 
 ๒.๓  ควรมีการศึกษาตัวแปรอ่ืนที่มีความสัมพันธ์กับการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาใน
การบริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓  อ าเภอเมือง  
จังหวัดสกลนคร 
 ๒.๔  ควรมีการศึกษาการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ที่ส่งผลต่อ
คุณลักษณะผู้เรียน 
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ความสัมพันธ์แบบแลกเปลี่ยน และ ความยืดหยุ่นดา้นทรัพยากรมนุษย์ ในการพัฒนา                   
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและประสิทธิผลองค์การ : 

กรณีศึกษาบุคลากรสายผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกรุงเทพมหานคร 
EXCHANGE RELATIONSHIP AND HUMAN RESOURCE FLEXIBILY IN 
DEVELOPING ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIORS AND 

ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS  OF  ACADEMICS IN HIGHER EDUCATION  
INSTITUTIONS IN BANGKOK 

 
                                                                                จิรังรัก  สมรรคจันทร์*                                                                                                                    

                                                                     บุญอนันต์ พินัยทรัพย์** 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑) ศึกษาระดับของความสัมพันธ์แบบแลกเปลี่ยน ความ
ยืดหยุ่นด้านทรัพยากรมนุษย์ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีองค์การและประสิทธิผลองค์การในระดับ
บุคลากรสายผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกรุงเทพมหานคร ๒) พัฒนาและตรวจสอบความ
สอดคล้องของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลองค์การ โดยใช้การวิจัยแบบผสานวิธี 
คือ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุโดยการตรวจสอบความตรงของ
รูปแบบสมการโครงสร้าง โดยใช้การวิเคราะห์เชิงยืนยันด้วยโปรแกรมการ AMOS ๒๒.๐ และใช้
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือเก็บข้อมูลตามสภาพจริงมาใช้อธิบายและสนับสนุนการศึกษาในส่วน
ของการวิจัยเชิงปริมาณ ผลการศึกษาสรุปได้ว่า รูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับทฤษฎีและ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ข้อเสนอแนะส าคัญ คือ สถาบันอุดมศึกษาควรตระหนักในการสร้างและ
พัฒนาการรับรู้ความสัมพันธ์แบบแลกเปลี่ยนและความยืดหยุ่นด้านทรัพยากรมนุษย์เพ่ือให้บังเกิด
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การอันเป็นประโยชน์และสามารถน ามาสู่ประสิทธิผลองค์การ  
 
ค าส าคัญ: ความยืดหยุ่นด้านทรัพยากรมนุษย์; ความสัมพันธ์แบบแลกเปลี่ยน; บุคลากรสายผู้สอน
ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ; ประสิทธิผลองค์การ; พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีองค์การ  
 

ABSTRACT 
The objectives of this research are 1) to investigate the level of organizational 
effectiveness, Organizational Citizenship Behaviors, exchange relationship and 
                                                      
* หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, pritsanai@yahoo.com 
** อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 
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human resource flexibility of academics in Higher Education Institutions in Bangkok 
2) to develop a causal structural model for Organizational Effectiveness. Mixed 
Methodology Research was used. For quantitative research, AMOS 22.0 is used for 
analyzing confirmatory factor and causal relationships of structural equation. For 
qualitative research, in-depth interview of academics, deans and rectors are carried 
out .Confirmatory factor analysis confirms the theoretical compliance of 
measurement model and causal structural model complies with empirical data. 
The study recommends that in order to establish organizational effectiveness of 
academics in higher education institutions in Bangkok, perceived exchange 
relationship and human resource flexibility of academics including organizational 
citizenship behaviors should focused on.  
 
Keywords: Academics in Higher Education Institutions in Bangkok; Exchange 
relationship; Human resource flexibility; Organizational Citizenship Behaviors; 
Organizational effectiveness     
 
๑.บทน า 

ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ที่ท าให้เกิดการผนึกก าลังด้านเศรษฐกิจและสังคม มีการเสริมแรง
และยกระดับความสามารถขององค์การที่เป็นพันธมิตรต่อกัน องค์การต่างๆ มีการพัฒนารูปแบบ
แตกต่างไปจากเดิม โดยมีการปรับโครงสร้างและสร้างองค์การแบบบูรณาการ จากสภาพความ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะพบว่าการแข่งขันที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ ๒๑ นั้นเป็นการแข่งขันที่รุนแรง ซึ่ง
ใช้ประสิทธิผลขององค์การเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าองค์กรนั้นๆสามารถปฏิบัติภารกิจส าเร็จบรรลุเป้าหมาย
ได้ดีเพียงใดหรือกล่าวได้ว่าใช้ประสิทธิผลองค์การเป็นตัวตัดสินความส าเร็จจึงนับได้ว่าประสิทธิผล
องค์การเป็นเป้าหมายสูงสุดขององค์การทุกองค์การในปัจจุบัน                                            

ประสิทธิผลได้รับการยอมรับจากนักวิชาการแทบทุกสาขาว่า เป็นหลักของทฤษฎีองค์การที่
สามารถใช้เป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้เพ่ือสร้างประโยชน์ให้กับองค์การได้ดีที่สุด แม้ว่า
นักวิชาการดังกล่าวจะให้ความสนใจศึกษา แนวความคิด ทฤษฎี และตัวแบบของประสิทธิผล
องค์การโดยได้เสนอไว้ในหลายแนวทางแตกต่างกันก็ตาม ประสิทธิผลองค์การนั้นสามารถวัดได้จาก
มุมมองที่แตกต่างกันจนกล่าวได้ว่า “ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวในการประเมินประสิทธิผลองค์การ”๑  

การวัดและประเมินประสิทธิผลนั้นสามารถกระท าได้หลายรูปแบบซึ่งแต่ละรูปแบบจะมี
ข้อดีและข้อด้อยแตกต่างกันทั้งนี้ นักวิชาการหลายท่านพบว่ามีปัญหาในการวัดและประเมิน

                                                      
๑ พิทยา บวรวัฒนา, ทฤษฎีองค์การสาธารณะ, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖), ๕๓. 
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ประสิทธิผลด้วยกันหลายประการ๒  ซึ่งในการน ารูปแบบการประเมินมาใช้ ควรดัดแปลงปรับปรุงให้
เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทย ตลอดจนองค์ประกอบอ่ืนๆที่เอ้ือให้น า
รูปแบบเหล่านี้ไปปรับปรุง เพ่ือให้เกิดประโยชน์สู งสุดในการประเมิน๓ จากความส าคัญของ
ประสิทธิผลและปัญหาดังกล่าวจึงควรมีการศึกษาเพ่ือแก้ปัญหาการวัดดังกล่าวในงานวิจัยที่จะ
ด าเนินการในอนาคต 

ทั้งนี้การที่องค์การจะมีประสิทธิผลอยู่รอดได้และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่าง
ยั่งยืน องค์การจะต้องมีความยืดหยุ่นและพร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็ว      
ทันการ ดังจะพบว่าทฤษฎีการจัดการเชิงกลยุทธ์เดิมที่ให้ความส าคัญเรื่องความสามารถขององค์การ
และการแข่งขันโดยเน้นเรื่องโครงสร้างองค์การและผลการด าเนินงานได้เปลี่ยนไปเป็นทรัพยากร
ภายในองค์การที่เป็นปัจจัยชี้ขาดความสามารถในการแข่งขัน๔ แนวทางใหม่นี้บางทีเรียกกันว่า 
แนวคิดทรัพยากรเป็นหลัก(Resource-based view)ซึ่งได้ตระหนักถึงความส าคัญและความสามารถ
ขององค์การอันจะเป็นแหล่งส าคัญในการบรรลุและรักษาความสามารถในการแข่งขันไว้ให้ได้ ๕ 
สอดคล้องกับที่นักวิชาการด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ต่างลงความเห็นว่า องค์การต้องการ
ความยืดหยุ่นในการปรับตัวให้เข้ากับความต้องการที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงซึ่งการจะบรรลุ
เป้าหมายดังกล่าวได้ ต้องขึ้นอยู่กับบุคลากรอันเป็นทรัพยากรหลัก และถือเป็นหัวใจในความส าเร็จ
ขององค์การซึ่งย่อมรวมทั้งองค์การทางการศึกษา เช่น สถาบันอุดมศึกษาอีกด้วย 

สถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบัน นอกจากจะประสบปัญหาความอยู่รอดจากการ
แข่งขันอันเป็นผลพวงของโลกาภิวัตน์และวิกฤติการณ์ทางการเงินของโลก ปัญหาเศรษฐกิจการเมือง
และความม่ันคงในประเทศ แล้ว ยังพบว่า ยังมีปัญหาที่เกิดขึ้นจากผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลง
อย่างฉับพลันในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน ที่แม้ว่าประเทศไทยจะได้รับผลประโยชน์
หลายๆด้านจากแผนงานดังกล่าว แต่พบว่าในขณะเดียวกันประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบหลาย
ประการ หากไม่สามารถปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงอย่างเฉียบพลันนั้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางของอาเซียน ในขณะที่ผลการทดสอบJELA (JobStreet.com English 
Language Assessment) ซ่ึงวัดความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษของคนไทยมีความสามารถ
ด้านทักษะทางภาษาอังกฤษ อยู่ในล าดับรั้งท้ายคือ ที่ ๕๕ เปอร์เซ็นต ์หรือเกินครึ่งเพียงเล็กน้อยจาก 
๕ ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งผลการจัดอันดับการศึกษาของไทยโดยสถาบันวิจัยของ
ส านักพิมพ์ต ารา Pearson พบว่า ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานของไทยจัดอยู่ในอันดับ ๖ ของประเทศ
                                                      
๒ Stufflebeam et al. , Educational Evaluation and Decision Making, (Bloomington: Phi Delta 
Kappa, 1971), p.75. 
๓ ศิริชัย กาญจนวาส,ี ทฤษฎกีารประเมิน, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลัย, ๒๕๕๐), ๒๗. 
๔ J., Barney, “Firm Resources and Sustained Competitive Advantage”, Journal  of Management, 
vol. 17: 99 –120. 
๕ ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน,์ ทฤษฎีองค์การสมัยใหม,่ (กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,์ ๒๕๕๗), 
๘๓. 
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ในกลุ่มอาเซียน ขณะที่การศึกษาในระดับอุดมศึกษานั้นคุณภาพการศึกษาได้ตกต่ าลงเรื่อย ๆโดยอยู่
ในกลุ่มสุดท้าย มีคะแนนต่ าที่สุดได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับที่ ๘ ซึ่งนับว่าเป็นวิกฤติการณ์ทาง
การศึกษาของประเทศ นอกจากนี้ยังมีภาระงานในการสร้างโอกาสในการเป็น Education Hub 
การที่จะต้องปรับปรุงความเข้าใจทางประวัติศาสตร์เพ่ือลดข้อขัดแย้งในภูมิภาคอาเซียน การสร้าง
บัณฑิตให้มีความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการท างานแทนการถูกแย่งงานจากการ
เคลื่อนย้ายแรงงานและบริการอย่างเสรี   

สภาวการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงอย่างรุนแรงต่อสถาบันอุดมศึกษาของไทย 
เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่เป็นกุญแจส าคัญในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพราะเป็น
หน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการผลิตบัณฑิต ซึ่งจะกลายเป็นก าลังส าคัญในการด าเนินการสร้าง 
ปรับปรุง สนอง และเผยแพร่นโยบายดังกล่าวออกไปและยังมีภาระที่กล่าวไว้ในข้อก าหนด ซึ่งถือ
เป็นภาระงานโดยตรงซึ่งต้องการบุคลากรสายผู้สอนทีม่ีความพร้อมและความสามารถสูงมากกว่าเดิม 
เพราะเป็นภารกิจที่หนักและเร่งรัดที่ต้องการความสามารถรวมทั้งความทุ่มเทอย่างแท้จริง  

เนื่องจากความส าเร็จขององค์การรวมทั้งองค์การทางการศึกษาขึ้นอยู่กับองค์ประกอบที่
ส าคัญที่สุด คือ บุคลากร ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจะสามารถรับมือกับวิกฤติการณ์ดังกล่าวและ
ประสบความส าเร็จบรรลุเป้าหมายในทางปฏิบัติได้อย่างยั่งยืนจึงขึ้นอยู่กับองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุด 
คือบุคลากรสายผู้สอน  ด้วยเหตุนี้ประสิทธิผลของบุคลากรสายผู้สอนจึงเป็นหัวใจของประสิทธิผล
ของสถาบันอุดมศกึษาดังค ากล่าวที่ว่า อาจารย์ คือมหาวิทยาลัย(Professor is the university)๖  

จากการศึกษาแนวคิดความเป็นมาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่ามีงานวิจัยเกี่ยวกับการวัด
ประสิทธิผลของสถาบันอุดมศึกษาที่ถูกต้องตามหลักการวัดประสิทธิผลองค์การในต่างประเทศ
จ านวนมาก แต่กลับพบว่า ยังมีการศึกษาในเรื่องดังกล่าวในบริบทของประเทศไทยน้อยมาก จาก
การที่การศึกษาและการวัดประสิทธิผลองค์การที่ครอบคลุมและเหมาะสมนั้นควรค านึงถึง
คุณลักษณะขององค์การที่จะประเมินเป็นส าคัญ ดังนั้น ประสิทธิผลองค์การที่เป็นสถาบันอุดมศึกษา
จึงควรมีรูปแบบการประเมินที่เหมาะสมสอดคล้องกับทั้งธรรมชาติองค์การและสภาวการณ์ที่
องค์การก าลังเผชิญอยู่  การที่ประเทศไทยก าลังเผชิญวิกฤตและยังขาดรูปแบบการประเมินที่เหมาะ
กับบริบทของประเทศ จึงควรพิจารณาการบูรณาการรูปแบบที่ประสบความส าเร็จแล้วเข้ากับ
รูปแบบที่มีความเป็นตัวตนของตนเองที่ตรงกับประเด็นที่ต้องได้รับการแก้ไขพัฒนาเข้าด้วยกัน  

 เมื่อพิจารณาสถาบันอุดมศึกษา จะพบว่า เป็นองค์การภายใต้ระบบสังคมในระบบเปิด ซึ่ง
ตามทฤษฎีระบบสังคมนั้น๗ องค์การต้องปฏิบัติหน้าที่พ้ืนฐานของระบบสังคมอันประกอบด้วย การ
ปรับตัว การบรรลุเป้าหมาย การบูรณาการและการรักษาแบบแผนวัฒนธรรม เพ่ือให้ทั้งระบบสังคม
และองค์การเองก็สามารถอยู่รอดเช่นกัน   ดังนั้น รูปแบบการประเมินท่ีเหมาะสมการวัดประสิทธิผล

                                                      
๖ อุทัย บุญประเสริฐและคณะ, หลกัและทฤษฎีการบริหารการศึกษา, (กรุงเทพ: ส านักพิมพ์ข้าวฟ่าง, ๒๕๔๔), ๕-
๔๘. 
๗ T., Parson, The Evolution of Societies, (n.p.: Prentice-Hall, 1977), 135-141. 
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จึงควรเป็นการบูรณาการรูปแบบที่ประสบความส าเร็จแล้วเข้ากับรูปแบบตามทฤษฎีระบบสังคมที่มี
เพ่ือความอยู่รอดโดยศึกษาเชื่อมโยงไปถึงปัจจัยเชิงสาเหตุของประสิทธิผลนี้ด้วย เพ่ือการแก้ไขและ
พัฒนาอย่างเป็นองค์รวม 

ในการพิจารณาถึงปัจจัยเชิงสาเหตุในการสร้างประสิทธิผลองค์การนั้น พบว่าหากองค์การมี
บุคลากรที่มีพฤติกรรมที่มุ่งมั่นท างานนอกเหนือไปจากงานในความรับผิดชอบตามต าแหน่งหน้าที่  
เต็มใจท ากิจกรรมที่อยู่นอกเหนือบทบาทที่ก าหนดไว้อย่างสร้างสรรค์และเป็นไปโดยธรรมชาติของ
ตนเองโดยพร้อมที่จะทุ่มเทเวลาและความสามารถให้กับองค์การแล้ว องค์การย่อมประสบ
ความส าเร็จ๘ ซึ่งนักวิชาการที่ท าการศึกษาพฤติกรรมดังกล่าวจนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับได้เรียก
พฤติกรรมดังกล่าวว่าพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ (Organizational Citizenship 
Behavior)หรือ OCB๙  

นักวิชาการหลายท่านได้ตระหนักถึงความส าคัญของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ  โดยใช้พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การเป็นเกณฑ์หรือเป็นมิติหนึ่งในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การจึงมีความส าคัญ
จ าเป็นและเหมาะสมที่สุดในการสร้างประสิทธิผลของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือรับมือปัญหาดังกล่าว 
เนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นมีความเร่งด่วน การใช้พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การในการ
แก้ปัญหาจึงน่าจะท าได้ตรงจุดและมีข้อจ ากัดด้านเวลาน้อยกว่าวิธีอ่ืนกอปรกับการใช้พฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การในการแก้ปัญหาเป็นวิธีการที่ใช้งบประมาณน้อยที่สุด ซึ่งเหมาะสมกับ
วิกฤติการณ์ทางการเงินในสถานการณ์ปัจจุบัน แต่ทั้งนี้สิ่งที่จ าเป็นในการด าเนินการ  คือ ความ
จ าเป็นในการศึกษาถึงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การในเชิงลึก รวมทั้งประเด็นตัวแปรที่
เป็นสาเหตุในการสร้างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การอย่างแท้จริง ซึ่งพบว่ายังขาด
การศึกษาในด้านนี้อยู่จึงท าให้ขาดโอกาสในการใช้ประโยชน์จากพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การในระยะยาวอย่างยั่งยืน 

ในการจะสร้างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การเพ่ือที่จะน ามาสู่ความมีประสิทธิผล
องค์การโดยการศึกษาเชิงลึกนั้น ต้องศึกษาลึกลงไปถึงที่มาของความรู้สึกอันจะก่อให้เกิดการท างาน
ของบุคลากรซึ่งได้แก่ การรับรู้ถึงประสบการณ์จากการท างาน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเกิด 
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ  อันได้แก่ การรับรู้ทางการแลกเปลี่ยนที่บุคลากรมีต่อ
องค์การ กล่าวคือ เมื่อคนมาท างานย่อมท าเพ่ือแลกกับบางสิ่งที่ตนต้องการซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละ
บุคคล ไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนเพ่ือการได้รับผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินหรืเทียบเท่า อันได้แก่ 
การแลกเปลี่ยนทางเศรษฐศาสตร์ซึ่งในบริบทของการปฏิบัติงานของบุคลากรสายผู้สอนใน
                                                      
๘ J.A., Lepine et. al., “The Nature and Dimensionality of Organizational Citizenship Behavior: A 
Critical Review and Meta- Analysis”, Journal of Applied Psychology, vol. 87: 52–65  
๙ T. S., Bateman & D. W., Organ, Job satisfaction and the good soldier: The relationship 
between affect  and employee citizenship”, Academy of Management Journal, vol26: 587–
595. 
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สถาบันอุดมศึกษาก็คือ เงินเดือน การแลกเปลี่ยนเพ่ือการได้รับผลประโยชน์ทางสังคม เช่น การที่
บุคลากรสายผู้สอนมีการรับรู้ว่าตนได้รับการสนับสนุนจากทางสถาบัน หรือการแลกเปลี่ยนเพ่ือการ
ได้รับผลประโยชน์ทางการท างาน เช่น การได้รับรางวัลจากทางสถาบันอย่างเหมาะสมและมีความ
ยุติธรรม 
 ดังนั้น หากทางสถาบันอุดมศึกษาสามารถทราบถึงรูปแบบและความเป็นไปของการรับรู้
ความสัมพันธ์แบบแลกเปลี่ยนที่บุคลากรสายผู้สอนของตนมีแล้วสามารถหาแนวทางสนองความ
ต้องการตามความคาดหวังจากการแลกเปลี่ยนของบุคลากรสายผู้สอนผู้นั้นได้อย่างเหมาะสม ย่อม
ท าให้บุคลากรสายผู้สอน ผู้นั้นเกิดการรับรู้ความสัมพันธ์ในทางที่ดีอันจะน ามาซึ่งความรู้สึกและ
พฤติกรรมที่ดีอันเป็นประโยชน์ต่อองค์การ น ามาซึ่งประสิทธิผลองค์การในที่สุด 

ทั้งนี้ยังมีปัจจัยอ่ืนๆขององค์การที่มีความส าคัญในบริบทของสถาบันอุดมศึกษาปัจจุบัน ซึ่ง
เป็นปัจจัยที่เหมาะสมและจ าเป็นต่อการศึกษาเพ่ือพัฒนาประสิทธิผลของบุคลากรสายผู้สอน ปัจจัย
ดังกล่าวจับต้องไม่ได้แต่เป็นทุนที่แต่ละองค์การไม่สามารถลอกเลียนแบบกันได้อันส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของบุคคลากรและประสิทธิผลองค์การดังที่ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ศึกษาไว้ ปัจจัย
ดังกล่าวได้แก่ ปัจจัยความยืดหยุ่นด้านทรัพยากรมนุษย์ 

เมื่อพิจารณาเชื่อมโยงกับแนวทางวิธีการประเมินประสิทธิผลองค์การตามแนวคิดเชิง
ระบบ๑๐ แล้วจะพบว่ามีความสอดคล้องกับปัจจัยความยืดหยุ่นด้านทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง  
กล่าวคือ การประเมินแนวคิดเชิงระบบดังกล่าวเป็นวิธีการประเมินที่ค านึงถึงความสามารถของ
องค์การท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง โดยความสามารถที่ค านึงถึงคือ ความสามารถใน
การสรรหา การแปรสภาพปัจจัยน าเข้าเป็นปัจจัยผลผลิต และความสามารถในการอยู่รอด รวมทั้ง
ความสัมพันธ์แบบพึ่งพากันระหว่างส่วนต่างๆขององค์การ ซึ่งในการที่จะพัฒนาผลการปฏิบัติงานให้
มีประสิทธิภาพอันเป็นผลผลิตในบริบทปัจจุบันได้นั้นองค์การต้องการความยืดหยุ่นซึ่งเป็น
ความสามารถขององค์การในการตอบสนองความต้องการที่หลากหลายจากการที่สภาวะแวดล้อมมี
การแข่งขันกันอย่างเป็นพลวัต 
  ความยืดหยุ่นที่จะน ามาซึ่งประสิทธิผลขององค์การตามแนวคิดเชิงระบบได้นั้นจะเกิดขึ้นได้
ก็จากการที่ระบบขององค์การนั้นมีความยืดหยุ่นด้านทรัพยากรมนุษย์ เนื่องจากความยืดหยุ่นด้าน
ทรัพยากรมนุษย์คือความสามารถขององค์การในการสนับสนุนให้องค์การสามารถปรับตัวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงความต้องการไม่ว่าจะเป็นความต้องการของสิ่งแวดล้อม
ขององค์การหรือจากความต้องการภายในขององค์การเอง๑๑  

                                                      
๑๐ S.P., Robbins & N., Barnwell, Organization Theory Concept and Case, (Englewood Cliffs :  
Prentice Hall, 1998), 114. 
๑๑ R., Sanchez, “Strategic flexibility in product competition”, Strategic Management Journal, 
vol. 16: 135–159. 
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ความยืดหยุ่นด้านทรัพยากรมนุษย์ จึงมีความส าคัญในฐานะที่เป็นความสามารถของ
องค์การ๑๒ ที่มีคุณค่า มีความเฉพาะเจาะจงส าหรับองค์การนั้นๆและยากที่จะเลียนแบบได้ ดังนั้น 
ความยืดหยุ่นด้านทรัพยากรมนุษย์จึงก่อให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันตามRBV๑๓ ภายใต้
แนวคิดเชิงระบบโดยผ่านทางผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลของ
บุคลากรได้ 

จากสภาพความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาที่มีที่มาจากกระแสโลกาภิวั ตน์และ
ผลกระทบโดยตรงอย่างรุนแรงต่อสถาบันอุดมศึกษาจากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน
รวมทั้งปัญหาคุณภาพการศึกษาของชาติดังที่ได้กล่าวมา ผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญและความจ าเป็นที่
จะต้องท าการวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และตัวแบบประสิทธิผลองค์การในระดับบุคลากร เพ่ือการ
พัฒนารูปแบบที่เหมาะสมกับบริบทสถาบันอุดมศึกษาของไทย จากรูปแบบการประเมินประสิทธิผล
ขององค์การรูปแบบใหม่แล้วรวมทั้งท าการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผล
ของบุคลากรอย่างมีนัยส าคัญ อาทิ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ การรับรู้ความสัมพันธ์
แลกเปลี่ยนที่บุคลากรมีต่อองค์การและความยืดหยุ่นด้านทรัพยากรมนุษย์ อันจะเป็นประโยชน์ทั้งใน
ด้านการสร้างองค์ความรู้ด้านการเพ่ิมประสิทธิผลในการท างานของบุคลากรการปรับปรุง และแก้ไข
ปัญหา รวมทั้งการสร้างความสามารถในการแข่งขันที่มีความเหมาะสมกับบริบทสถาบันอุดมศึกษา
ของไทยต่อไปในอนาคต 

 
๒.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๑) เพ่ือศึกษา ระดับประสิทธิผลองค์การ ระดับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 
ระดับการรับรู้ความสัมพันธ์แบบแลกเปลี่ยนและระดับความยืดหยุ่นด้านทรัพยากรมนุษย์ของ
บุคลากรสายผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกรุงเทพมหานคร 

 ๒) เพ่ือศึกษาพัฒนาและตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
ความสัมพันธ์แบบแลกเปลี่ยน และความยืดหยุ่นด้านทรัพยากรมนุษย์ ที่มีต่อพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององค์การและประสิทธิผลองค์การในระดับบุคลากรสายผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาของ
รัฐในกรุงเทพมหานครที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 
๓. ขอบเขตการวิจัย 

ขอบเขตประชากร 
                                                      
๑๒ J. P., MacDuffie, “Human resource bundles and manufacturing performance: Organizational 
logic and flexible production systems in the world of auto industry”, Industrial and Labor 
Relations Review, vol. 48: 197-221. 
๑๓ P. M., Wright et. al, “Human resources and the resource-based view of the firm”, Journal 
of Management,  vol. 27: 701-721. 
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การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาบุคลากรสายผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐระดับ
ปริญญาตรีในกรุงเทพมหานคร  ในส่วนของการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ คือ บุคลากรสายผู้สอนใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกรุงเทพมหานคร หน่วยการวิเคราะห์ที่ใช้คือ ระดับบุคคล มีจ านวน
ทั้งสิ้น ๑๕๘๕๙ คน 

ส าหรับการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลหลักคือ บุคลากรสายผู้สอน จ านวน ๑๕ ท่าน
และผู้บริหารระดับสูง เช่น อธิการบดี คณบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกรุงเทพมหานคร
จ านวน ๕ ท่านที่มีความยินดีและสะดวกให้สัมภาษณ์เชิงลึก 

ขอบเขตตัวแปร 
เนื่องจากงานวิจัยนี้เป็นการศึกษารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น (Structure 

Equation Model) โดยเป็นการอธิบายความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบเส้นตรงระหว่างตัวแปรที่เป็น
สาเหตุ และตัวแปรที่เป็นผล ซึ่งผู้วิจัยได้วิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง แล้วท าการจัดกลุ่มตัวแปรแฝงที่ใช้ในการศึกษาดังนี้ 

๑) ตัวแปรแฝงภายนอก มีตัวแปร ๓ ตัวแปรได้แก่  
   ( ๑ ) การรับรู้ความสัมพันธ์แบบแลกเปลี่ยน ประกอบด้วย มิติการรับรู้

ความสัมพันธ์แบบแลกเปลี่ยนทางเศรษฐศาสตร์ มิติการรับรู้ความสัมพันธ์แบบแลกเปลี่ยนทางสังคม 
มิตกิารรับรู้ความสัมพันธ์แบบแลกเปลี่ยนทางการท างาน  

         ( ๒ ) ความยืดหยุ่นด้านทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย มิติความยืดหยุ่นด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ทางทักษะ มิติความยืดหยุ่นด้านทรัพยากรมนุษย์ทางพฤติกรรม มิติความยืดหยุ่น
ด้านทรัพยากรมนุษย์ทางวิธีปฏิบัติด้านทรัพยากรมนุษย์ 

       (๓) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 
๒) ตัวแปรแฝงภายใน ได้แก ่ประสิทธิผลองค์การในระดับบุคลากรสายผู้สอน 

 
๔ . วิธีด าเนินการวิจัย    

การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีศึกษาวิจัยแบบผสาน(Mixed Methodology Research)โดยใช้การ
วิจัยเชิงปริมาณเป็นหลัก เพ่ือศึกษาระดับและความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลองค์การใน
ระดับบุคลากรสายผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษา โดยการตรวจสอบความตรงของรูปแบบสมการ
โครงสร้าง และใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือเก็บข้อมูลตามสภาพจริงมาใช้อธิบายและสนับสนุน
การศึกษาในส่วนของการวิจัยเชิงปริมาณ  

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  ในส่วนของการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ คือ บุคลากรสายผู้สอนใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกรุงเทพมหานคร จ านวนทั้งสิ้น ๑๕๘๕๙ คน ผู้วิจัยจึงก าหนดขนาด
ตัวอย่าง โดยใช้กฎอย่างง่ายว่าด้วยอัตราส่วนระหว่างหน่วยตัวอย่างและจ านวนหรือตัวแปรสังเกตได้
ควรจะเป็น ๒๐ ต่อ๑๑๔ ในการศึกษานี้มีจ านวนตัวแปรสังเกตได้ทั้งหมด ๑๕ ตัวแปร จึงต้องการ
                                                      
๑๔ นงลักษณ์ วิรัชชัย, สถิติวิเคราะห์ส าหรับการวิจัย, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒), ๔๕-๕๐ 
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จ านวนตัวอย่างบุคลากรสายผู้สอนไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตัวอย่าง ซึ่งถือว่าเป็นตัวอย่างที่พอเพียงส าหรับ
การประมาณค่าพารามิเตอร์ต่างๆอันจะน าไปสู่การตอบสมมติฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้การสุ่ม
แบบแบ่งชั้น(Stratified random sampling)โดยน ารายชื่อมาสุ่มอย่างง่าย(Sample random 
sampling)ด้วยการจับสลากเพ่ือให้ได้ตัวอย่างในสัดส่วนตามจ านวนของบุคลากรสายผู้สอนแต่ละ
สถาบันอุดมศึกษา ผู้วิจัยได้ด าเนินการแจกแบบสอบถามจ านวน ๕๕๐ ฉบับเพ่ือชดเชยกรณีที่มีการ
ส่งคืนแบบสอบถามไม่ครบและกรณีแบบสอบถามที่รับกลับคืนมาไม่สมบูรณ์ ได้รับกลับคืนมาและมี
ความสมบูรณ์ ๔๐๑ ฉบับ คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๗  ส าหรับการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลหลัก
คือ บุคลากรสายผู้สอน จ านวน ๑๕ ท่านและผู้บริหารระดับสูง เช่น อธิการบดี คณบดีของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกรุงเทพมหานครจ านวน ๕ ท่าน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย   ส าหรับระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
แบบสอบถาม โดยท าเป็นแบบวัดแบบประมาณค่า ๕ ระดับ เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ โดย
แบ่งเป็น ๕ ตอน ดังนี้  ตอนที่  ๑ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล ตอนที่  ๒ 
แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ความสัมพันธ์แบบแลกเปลี่ยน ตอนที่ ๓ แบบสอบถามเกี่ยวกับความ
ยืดหยุ่นด้านทรัพยากรมนุษย์ ตอนที่ ๔ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ และตอนที่ ๕ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลองค์การโดยมีตัวบ่งชี้ที่แสดงถึง 
ประสิทธิผลของสถาบันอุดมศึกษา จากแบบวัดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยการสังเคราะห์และจัดกลุ่มตัว
บ่งชี้ใหม่จากการบูรณาการตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินประสิทธิผลองค์การซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่เสนอ
ขึ้นจากตัวแบบหน้าที่ทางสังคมของParsons(๑๙๗๗ )๑๕ เข้ากับแนวคิดการวัดประสิทธิผล
สถาบันการศึกษาจากงานวิจัยของ Cameron (๑๙๘๖),๑๖ Clott๑๗ (๑๙๙๕), Kwan and Walker 
(๒๐๐๓)๑๘ มาบูรณาการกับกรอบการวัดแบบเกณฑ์รางวัลคุณภาพ กล่าวคือรูปแบบการบริหาร
คุณภาพของสมาคมยุโรป(Malcolm Baldrige National Quality Award ;MBNQA, European 
Foundation for Quality Management ;EFQM) จากงานวิจัยของ Dror (๒๐๐๘)๑๙ พัฒนาเป็น
รูปแบบประสิทธิผลองค์การโดยผ่านการเทียบเคียงให้มีความครอบคลุมตามภาร กิจของ

                                                      
๑๕ T., Parsons (1977) เล่มเดิม. หน้า ๑๓๒-๑๔๔  
๑๖ K.S., Cameron, “A Study of Organizational Effectiveness and Its Predictors”, Management 
Science, vol 32: 87-112. 
๑๗ C.B., Clott, “The Effects of Environment, Strategy, Culture, and Resource Dependency on 
Perception of Organizational Effectiveness of School of Business.” Paper presented at the 
Annual Meeting of the Association for the study of Higher Education 20th, Orlando. FL. 
(November 2-5, 1995). 
๑๘ Kwan, P. & Walker, A. (2003). Positing Organizational Effectiveness as a second order 
Construct in Hong Kong Higher Education Institution. Research in higher education.                                          
๑๙   S., Dror, “The Balanced Scorecard versus quality award models as strategic frameworks”, 
Total Quality Management & Business Excellence, vol. 19 No.6: 583 – 593. 
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สถาบันอุดมศึกษาไทย มีจ านวน ๘ ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย ๑)ความพึงพอใจในงานของบุคลากรสาย
ผู้สอน ๒) การพัฒนาวิชาชีพและคุณภาพของบุคลากรสายผู้สอน๓)การเป็นระบบเปิดและ
ปฏิสัมพันธ์กับชุมชนและผลที่เกิดขึ้นกับสังคม ๔) ความสามารถในการบรรลุเป้าหมาย ๕) การ
เรียนรู้และการพัฒนา ๖) ความสามารถในการปรับตัว ๗) ความสามารถในการบูรณาการ และ๘) 
ความสามารถในการรักษาแบบแผนทางวัฒนธรรม  

เกณฑ์การแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยของตัวแปรที่มีคะแนนตั้งแต่ 1-5 คะแนน ซึ่งได้แก่ 
ตัวแปรการรับรู้ถึงประสิทธิผลองค์การและการรับรู้ถึงปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรม

การเป็นสมาชิกที่ดีในองค์การและประสิทธิผลองค์การของระดับบุคลากรสายผู้สอน แปล
ความหมายของค่าคะแนนเฉลี่ยได้ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย ๔.๕๐ – ๕.๐๐ หมายถึง มีในระดับมากท่ีสุด 
คะแนนเฉลี่ย ๓.๕๐ – ๔.๔๙ หมายถึง มีในระดับสูง 
คะแนนเฉลี่ย ๒.๕๐ – ๓.๔๙ หมายถึง มีในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย ๑.๕๐ – ๒.๔๙ หมายถึง มีในระดับต่ า 
คะแนนเฉลี่ย ๑.๐๐ – ๑.๔๙ หมายถึง มีในระดับต่ ามากท่ีสุด 
สรุปขั้นตอนการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้ว่า ในการวิจัยเชิงปริมาณ ขั้นตอนที่๑ เป็น

การศึกษาทฤษฎี แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดนิยามปฏิบัติการและโครงสร้างตัวแปร 
ขั้นตอนที่ ๒ ด าเนินการสร้างตารางวิเคราะห์เนื้อหาและพฤติกรรมที่ต้องการวัดประเมินและสร้าง
แบบสอบถาม ขั้นตอนที ่๓ น าเครื่องมือที่ปรับปรุงแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน ๕ ท่านพิจารณาโดย
ใช้เทคนิค IOC (Item Objective Congruence Index) เพ่ือให้แบบสอบถามมีเนื้อหาสาระ
ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมีความถูกต้องด้านการใช้ภาษา มีความ
เหมาะสมของแบบสอบถามการวิจัย ขั้นตอนที่  ๔ คัดเลือกข้อค าถาม ขั้นตอนที่ ๕ น าเครื่องมือที่
ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน ๓๐ คน หาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของคอนบราค (Cronbach’s Alpha Coefficient)เพ่ือหาความเที่ยงของแบบสอบถาม 
พบว่า แต่ละฉบับมีค่า ระหว่าง ๐.๘๕๖ – ๐.๙๖๘ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่สูง ขั้นตอนที่ ๖ น าผลการ
วิเคราะห์มาเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขและจัดท าเป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ 
ขั้นตอนที่ ๗ ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือด้านความตรงเชิงโครงสร้าง(confirmatory factor 
analysis) โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน แล้วจึงน าแบบสอบถามด าเนินการเก็บข้อมูล
และท าการประมวลผลทางสถิติโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันขั้นที่ ๒ เพ่ือพัฒนารูปแบบ
การประเมินประสิทธิผลของสถาบันอุดมศึกษา   

ส าหรับระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพได้ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก( In-depth Interview)แบบกึ่ง
มีโครงสร้าง ท าการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาสภาพความจริงจาก
แนวคิดของผู้ให้ข้อมูลหลักด้วยประเด็นค าถามใน ๔ ประเด็นหลักได้แก่ การรับรู้ความสัมพันธ์แบบ
แลกเปลี่ยน ความยืดหยุ่นด้านทรัพยากรมนุษย์ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและ
ประสิทธิผลองค์การในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  
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การวิเคราะห์ข้อมูล  ใช้โปรแกรม SPSS for Windows และโปรแกรม AMOS ๒๒.๐  
เพ่ือหาค่าสถิติพ้ืนฐานของตัวแปรสังเกตได้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรสังเกตได้เพ่ือพิจารณาสภาพปัญหาที่อาจเกิดจากการผันแปรร่วมกันมากเกินไป 
(Multicollinearity) และค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์  
     
๕. ผลการวิจัย  

บุคลากรสายผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกรุงเทพมหานครที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ตอบ
แบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน ๒๖๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๐ อายุของกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ที่ ๓๕-๓๙ ปี มีจ านวน ๑๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๐ ต าแหน่งอาจารย์
จ านวน ๒๗๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๐ จ านวนปีที่สอนส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง ๑-๕ ปี จ านวน ๑๑๖ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๐ รายได้ส่วนใหญ่อยู่ที่ ๓๐,๐๐๐-๓๙,๙๙๙ บาท จ านวน ๑๒๔ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๓๑.๐ ส่วนระดับการรับรู้รายปัจจัย พบว่า บุคลากรสายผู้สอนมีระดับการรับรู้ว่าองค์การมี
ประสิทธิผลอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยระหว่าง ๓.๓๑– ๔.๑๗โดยพบว่า ประสิทธิผลองค์การด้านการ
เรียนรู้และพัฒนาอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = ๔.๕๖) และพบว่า บุคลากรสายผู้สอนมีพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ย ๔.๒และมีระดับการรับรู้ความสัมพันธ์แบบ
แลกเปลี่ยนอยู่ในระดับสูงที่สุด มีค่าเฉลี่ยระหว่าง ๔.๔๗– ๔.๕๖ โดยมีการรับรู้ความสัมพันธ์แบบ
แลกเปลี่ยนทางเศรษฐศาสตร์มากที่สุด ( ̅ = ๔.๕๖) มีระดับความยืดหยุ่นทางทรัพยากรมนุษย์อยู่ใน
ระดับสูง มีค่าเฉลี่ยระหว่าง ๓.๔๒–๔.๒๐โดยมีการรับรู้ว่ามีความยืดหยุ่นทางทรัพยากรมนุษย์ทาง
ทักษะมากที่สุด ( ̅ = ๔.๔๖)  

เมื่อพิจารณาค่าสถิติที่ใช้ตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบความสัมพันธ์ตามสมมติฐาน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐานอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .๐๑
พบว่า รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ กล่าวคือ 
การรับรู้ความสัมพันธ์แบบแลกเปลี่ยน มีอิทธิพลทางบวกต่อ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การโดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐานเท่ากับ ๐.๘๔  การรับรู้ความสัมพันธ์แบบแลกเปลี่ยน
มีอิทธิพลทางบวกต่อประสิทธิผลองค์การ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐานเท่ากับ  ๐.๗๗ การ
รับรู้ความสัมพันธ์แบบแลกเปลี่ยนมีอิทธิพลทางบวกต่อประสิทธิผลองค์การโดยส่งผ่านพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐานเท่ากับ ๐.๕๓ ความยืดหยุ่น
ด้านทรัพยากรมนุษย์มีอิทธิพลทางบวกต่อประสิทธิผลองค์การโดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน
เท่ากับ๐.๘๘ และ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ มีอิทธิพลทางบวกต่อประสิทธิผล
องค์การโดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐานเท่ากับ๐.๖๒ 

 จากเกณฑ์การพิจารณาที่ก าหนดว่า ค่าอัตราส่วนของไคสแควร์กับ Degree of Freedom 
(x๒/df) ควรน้อยกว่า ๒ ค่าสถิติทดสอบ p-Value ต้องไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ค่า GFI และ CFI ควร
มากกว่า ๐.๙ ขึ้นไปและ RMSEA ควรน้อยกว่า ๐.๐๕ รูปแบบมาตรวัดจึงมีความสอดคล้อง
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กลมกลืน (fit) กับรูปแบบทางทฤษฎี พบว่า รูปแบบมาตรวัดการรับรู้ความสัมพันธ์แบบแลกเปลี่ยน 
รูปแบบมาตรวัดความยืดหยุ่นทางทรัพยากรมนุษย์ และรูปแบบมาตรวัดประสิทธิผลองค์การ มีความ
สอดคล้องกลมกลืนกับรูปแบบทางทฤษฎีที่ก าหนดไว้ในระดับที่ยอมรับได้ทั้งสิ้น เนื่องจากรูปแบบ
มาตรวัดทั้ง๓รูปแบบ มีค่าสถิติที่บ่งชี้ความสอดคล้องกลมกลืนกับรูปแบบทางทฤษฎี เป็นไปตาม
เกณฑ์ทุกประการ ได้แก่ มีค่าอัตราส่วนของไคสแควร์กับ Degree of Freedom(x๒/df)น้อยกว่า ๒ 
คือ ๐.๐๓๘, และ๐.๘๕๖๙ตามล าดับ มีค่าสถิติทดสอบ p-Value เท่ากับ ๐.๖๓๔,๐.๘๗๘ และ
๐.๔๘๗ตามล าดับ มีค่า GFI เท่ากับ๑.๐๐๐,๑.๐๐๐ และ๐.๙๑๕ตามล าดับ มีค่าCFIเท่ากับ๑.๐๐๐ , 
๑.๐๐๐ และ๐.๙๖๓ ตามล าดับซึ่งมากกว่า๐.๙และมีค่า RMSEAที่น้อยกว่า๐.๐๕คือ เท่ากับ๐.๐๐๐, 
๐.๐๐๐ และ๐.๐๒๙ตามล าดับ     
             ส าหรับผลการวิเคราะห์รูปแบบประสิทธิผลองค์การในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  พบว่า 
ค่าอัตราส่วนของไคสแควร์กับ Degree of Freedom (x๒/df)  เท่ากับ ๑.๘๓๒ค่าสถิติทดสอบ p-
Value เท่ากับ๐.๔๕๘ ค่า GFI เท่ากับ ๐.๙๑๒ค่า CFI เท่ากับ ๐.๙๓๑และค่า RMSEA เท่ากับ 
๐.๐๓๙เมื่อน าค่าสถิติที่ได้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการพิจารณาที่ก าหนดดังกล่าวข้างต้น พบว่า
เป็นไปตามเกณฑ์ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า รูปแบบมาตรวัดมีความสอดคล้องกลมกลืนกับรูปแบบทาง
ทฤษฎี จากค่าสถิติดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามเกณฑ์ในการประเมิน ดังนั้น สามารถสรุปได้ว่ารูปแบบ
โครงสร้างเชิงประจักษ์มีความสอดคล้องกลมกลืนกับรูปแบบทางทฤษฎีที่ก าหนดไว้ในระดับที่
ยอมรับได ้
 
 ๖ .อภิปรายผล  

การวิเคราะห์ระดับของระดับประสิทธิผลองค์การและปัจจัยเชิงสาเหตุที่น ามาสู่
ประสิทธิผลองค์การที่ท าการศึกษา พบว่า ในทุกตัวแปรอยู่ในระดับสูงและสูงมาก เนื่องจาก
สถาบันอุดมศึกษาเป็นองค์การภายใต้ระบบสังคมในระบบเปิด ซึ่งตามทฤษฏีระบบสังคมของParson
มีคุณลักษณะพ้ืนฐานที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ขั้นพ้ืนฐานของระบบสังคม อันได้แก่ การปรับตัวเพ่ือให้
องค์การและระบบสังคมนั้นอยู่รอด มีการท างานเป็นระบบ โดยจะรับเอาปัจจัยน าเข้าม าจาก
สภาพแวดล้อม ผ่านกระบวนการ ซึ่งแบ่งเป็นระบบย่อยต่างๆ โดยแต่ละระบบจะท าหน้าที่ของ
ตนเองและมีปฏิสัมพันธ์กับระบบหน่วยอื่นๆ ผลผลิตที่ได้จากกระบวนการ คือ ประสิทธิผลสถาบัน  

เมื่อน าทฤษฎีระบบมาพิจารณาเปรียบเทียบใช้กับงานวิจัยนี้ พบว่า แนวทางแก้ปัญหา
เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถปรับตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงโดยองค์
รวม ก็คือการที่ต้องท าการปรับเปลี่ยนองค์การให้มีความเหมาะสมโดยค านึงถึงกลุ่มคนต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องแล้วพัฒนาเป้าหมาย โครงสร้างกิจกรรม และผลผลิตขององค์การ หากพิจารณาจาก
ผลการวิจัยจะพบว่า มีความสอดคล้องกันกล่าวคือประสิทธิผลองค์การซึ่งคือ ผลผลิตที่ได้จาก
กระบวนการอยู่ในระดับสูงมาก ซึ่งเป็นผลจากปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีระดับสูงถึงสูงมากเช่นกันและยัง
พบว่า เม่ือพิจารณาค่าสถิติที่ใช้ตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบความสัมพันธ์ตามสมมติฐาน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐานอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .๐๑
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พบว่า รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างความสัมพันธ์แบบแลกเปลี่ยน และความยืดหยุ่นด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ ที่มีต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและประสิทธิผลองค์การที่
พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ จึงสามารถวิเคราะห์ได้ว่า 

  ปัจจัยน าเข้าที่ส าคัญที่สุดที่จะเป็นกุญแจสร้างผลส าเร็จในกระบวนการ ก็คือทรัพยากร
มนุษย์ ซึ่งในบริบทสถาบันอุดมศึกษาได้แก่ บุคคลากรสายผู้สอน ดังนั้น ปัจจัยที่มีบทบาทที่สุดใน
การด าเนินการแก้ปัญหานี้ก็คือ การบริหารทรัพยากรมนุษย์  ซึ่งตามแนวคิดทฤษฎีระบบ ก็คือ
กระบวนการ ส าหรับในบริบทการปรับเปลี่ยนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะปัจจุบันก็คือ 
กระบวนการการบริหารที่มีความยืดหยุ่นด้านทรัพยากรมนุษย์ จากผลการวิจัย พบว่า ประสิทธิผล
องค์การได้รับอิทธิพลทางตรงจากตัวแปรนี้มากที่สุด คือมีค่าเท่ากับ  ๐.๘๘ จึง สอดคล้องกับ
การศึกษาของ Bhattacharya et al. (๒๐๐๕)๒๐ ที่กล่าวว่า ความยืดหยุ่นด้านทรัพยากรมนุษย์ เป็น
ความสามารถที่จ าเป็นขององค์การเนื่องจากเป็นตัวช่วยให้องค์การสามารถปรับตัวให้เข้ากับความ
ต้องการที่มีความเปลี่ยนแปลงหลากหลายของสิ่งแวดล้อมภายนอก สามารถบรรลุและรักษาความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน รวมทั้งการมีประสิทธิผลที่ เหนือกว่าได้ การที่ทรัพยากรมนุษย์ซึ่งก็คือ 
บุคลากร เป็นทรัพยากรที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน เนื่องจากมีความรู้สึก มีความต้องการ เป็น
กลไกผลักดันพฤติกรรมซึ่งเป็นปัจจัยหลักของกระบวนการ บุคลากรจึงต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ
เพ่ือให้เกิดการรับรู้ในทางบวก เช่น เกิดความพึงพอใจ เพ่ือผลักดันพฤติกรรมการท างานอันเป็นส่วน
กระบวนการให้ดีเพ่ือน ามาสู่ผลผลิต คือประสิทธิผลสถาบัน  หากบุคลากรมีการรับรู้ความสัมพันธ์
แบบแลกเปลี่ยนกับส่วนต่างๆในระบบในทางบวกไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์แบบแลกเปลี่ยนทาง
เศรษฐศาสตร์ ทางสังคมหรือทางการท างานก็ตาม บุคลากรก็จะมีความรู้สึกทางบวกตามการรับรู้  
อันจะน ามาซึ่งความความสัมพันธ์และพฤติกรรมที่แสดงออกในทางบวก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การที่เป็นส่วนผลผลิตที่เป็นเป้าหมายที่ส าคัญและจ าเป็นที่
องค์การต้องมีเพ่ือความอยู่รอด และก่อให้เกิดประสิทธิผลองค์การในที่สุด  

  การที่ผลการวิจัย พบว่า ประสิทธิผลองค์การได้รับอิทธิพลจากตัวแปรที่เป็น
ปัจจัยเชิงสาเหตุอ่ืนๆ คือ การรับรู้ความสัมพันธ์แบบแลกเปลี่ยนมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน
เท่ากับ เท่ากับ ๐.๗๗ สอดคล้องกับการศึกษาของ Farh et al. (๑๙๙๐)๒๑ ที่เสนอว่า ความสัมพันธ์
แบบแลกเปลี่ยนระหว่างบุคลากร ผู้น าและองค์การในมิติของเศรษฐศาสตร์ การท างาน และสังคม มี
ความสัมพันธ์ทางบวกต่อประสิทธิผลองค์การอย่างมีนัยส าคัญ  ดังนั้น ผลกระทบด้านต่างๆที่สัมพันธ์
กันเกิดขึ้นกับการรับรู้ความสัมพันธ์แบบแลกเปลี่ยนจะส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ อันมีผลต่อ
ประสิทธิภาพของ ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในที่สุด ส่วนผลการวิจัย ที่พบว่า ประสิทธิผล
                                                      
๒๐ M., Bhattacharya et al., “The Effects of Flexibility in Employee Skills, Employee Behaviors, 
and Human Resource Practices on Firm Performance”, Journal of Management, vol.31: 622–
640. 
๒๑ J.L., Farh et. Al, “Accounting for organizational citizenship behavior: Leader fairness and task 
scope versus satisfaction”, Journal of Management, vol. 16: 705–721. 
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องค์การได้รับอิทธิพลจากพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย
มาตรฐานเท่ากับ เท่ากับ๐.๖๒ และยังได้รับอิทธิพลจากการรับรู้ความสัมพันธ์แบบแลกเปลี่ยนโดย
ส่งผ่านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การโดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐานเท่ากับ 
เท่ากับ๐.๕๓ นั้น สอดคล้องกับบทสรุปของPodsakoffและMackenzie(๑๙๗๗)๒๒ ที่กล่าวว่า 
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การจะช่วยให้เกิดประสิทธิผลสูงขึ้น โดยมีความยึดมั่นต่อกลุ่ม 
ความร่วมแรงร่วมใจกัน การเพ่ิมผลผลิต และการปรับตัวเป็นกลไกส าคัญ 

    นอกจากนี้ ผลการวิจัยที่พบว่า การรับรู้ความสัมพันธ์แบบแลกเปลี่ยนมีอิทธิพล
ทางบวกต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การมีค่าเท่ากับ ๐.๘๔ นั้นสอดคล้องเป็นไปตามผล
การศึกษาของของ Organ และRyan(๑๙๙๕)๒๓ ที่พบว่า การได้รับรางวัลตามสถานการณ์ การรับรู้
ว่าตนได้รับความยุติธรรมและความพึงพอใจในงาน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ พฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ และยังเป็นตัวแปรเชิงสาเหตุที่มีความส าคัญยิ่งกว่าตัวแปรเชิงสาเหตุอ่ืนๆ 
เช่น ตัวแปรความคาดหวัง ตัวแปรบุคลิกภาพของบุคลากรอีกด้วย 

 
๗.ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในภาพรวม 
๑.ด้านความสัมพันธ์แบบแลกเปลี่ยน   
ควรเน้นให้เกิดการรับรู้ของบุคลากรในทางบวกเพ่ือให้ส่งผลต่อความรู้สึกที่ดีต่อองค์การ

อันจะน าซึ่งพฤติกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อองค์การที่ก่อให้เกิดประสิทธิผลองค์การในที่สุด ดังนี้   
๑.๑  ควรสร้างการรับรู้แบบแลกเปลี่ยนทางเศรษฐศาสตร์ ที่ควรมีรางวัลทั้งที่จับต้อง

ได้ และจับต้องไม่ได้ โดยผ่านกิจกรรมด้านทรัพยากรมนุษย์                           
๑.๒ ควรการด าเนินการหาแนวทางสร้างความตระหนักและการรับรู้ในกลุ่มบุคลากร

ถึง ความสามารถในการตอบสนองทางเศรษฐศาสตร์และความน่าเชื่อถือของสถาบันให้เป็นที่ยอมรับ
ของบุคลากร เช่น มีความยุติธรรมในการจ่ายค่าตอบแทนและรางวัลต่างๆทั้ง เมื่อเทียบกับบุคลากร
คนอ่ืนๆ ในสถาบันและสถาบันอ่ืน ๆ มีความมั่นคงในอาชีพ สิ่งแวดล้อมที่ท าการ ผลประโยชน์ตอบ
แทน และความก้าวหน้าที่คาดหวังไว้ในอนาคต 

   ๑.๓ ควรสร้างการรับรู้ความสัมพันธ์แบบแลกเปลี่ยนทางสังคม โดยหาแนวทางท าให้
บุคลากรตระหนักว่า ทางสถาบันพร้อมและพยายามหาทางช่วยเหลือบุคลากรเมื่อประสบกับปัญหา  
มีความตระหนักและห่วงใยในความเป็นอยู่ความพึงพอใจในงาน ให้ความส าคัญและจริงจังกับความ
คิดเห็นของบุคลากร 

                                                      
๒๒ P. M., Podsakoff & S. B., Mackenzie, “Organizational citizenship behavior and the quantity and 
quality of work group performance”, Journal of Applied Psychology, vol: 82: 262–270. 
๒๓ D.W, Organ & K.,Ryan, “Ameta-analytic review of attitudinal and dispositional predictors of 
organizational citizenship behaviors”, Personnel Psychology, vol. 48: 775–802. 
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   ๑.๔ ควรสร้างการรับรู้ในกลุ่มบุคลากรให้ตระหนักถึงความเชื่อและบรรทัดฐานทาง
สังคม รวมทั้งวัฒนธรรมองค์การในด้านบวกท่ีจะมีอิทธิพลในการสร้างประสิทธิผลองค์การข้ึนมา  

          ๑.๕ ควรสร้างการรับรู้ความสัมพันธ์แบบแลกเปลี่ยนทางการท างานในกลุ่มบุคลากรให้
ตระหนัก เชื่อมั่นในนโยบายและความสามารถในการบริหารของผู้บริหารและสถาบัน 

  ๑.๖ ควรท าให้บุคลากรมั่นใจได้ว่าหากเขามีพฤติกรรมการท างานที่มีสมรรถนะหรือมีผล
การปฏิบัติงานที่ดี ที่เหมาะสม หรือเข้าเกณฑ์แล้ว ย่อมได้รับการประเมินที่ถูกต้อง เหมาะสม เป็น
ธรรม รวมทั้งบุคลากรย่อมได้รับการปฏิบัติที่ดีตามบรรทัดฐานการท างาน บุคลากรมีข้อมูลที่จ าเป็น
ส าหรับใช้ในการท างานเป็นอย่างดีมีอิสระในการตัดสินใจในการท างานด้วยตนเอง 

๒.ด้านความยืดหยุ่นด้านทรัพยากรมนุษย์ 
  ๒.๑ เนื่องจากความยืดหยุ่นด้านทรัพยากรมนุษย์ เป็นความสามารถซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ

ความยืดหยุ่นของสถาบันอุดมศึกษาและมีจุดเน้นอยู่ที่คุณสมบัติของบุคลากรที่มีความสามารถใน
การปรับตัวให้เข้ากับเงื่อนไขของสิ่งแวดล้อมที่มีความแตกต่างได้ รวมทั้งความสามารถขององค์การ
ในการปรับตัวผ่านการบริหารจัดการ โดยคุณสมบัติดังกล่าวได้แก่ ความยืดหยุ่นทางทักษะ ความ
ยืดหยุ่นทางพฤติกรรมและความยืดหยุ่นทางวิธีปฏิบัติด้านทรัพยากรมนุษย์  ดังนั้นในการที่จะพัฒนา
ประสิทธิผลองค์การควรเร่งปรับปรุงเกี่ยวกับนโยบายและการบริหารจัดการดังนี้     
             ๒.๒ ควรหาแนวทางการพัฒนาเพ่ือให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีความสามารถท างานที่ใช้
ทักษะพ้ืนฐานกว้างๆได้ อาจกระท าโดยวางแผนการการคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติมีความ
ยืดหยุ่นด้านทักษะและอาจหาแนวทางการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะดังกล่าวให้เกิดขึ้นใน
บุคลากรที่มีอยู่ 

๒.๓ ควรพัฒนาโดยการจ้างบุคลากรที่เป็น “ผู้เชี่ยวชาญ” ที่มีความหลากหลาย ท าได้โดย
วางแผนงานและนโยบายจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวตามความเหมาะสม 

๒.๔ ควรวางระบบและแนวทาง รวมทั้งการสร้างกลยุทธ์ทางวิธีปฏิบัติด้านทรัพยากรมนุษย์  
ทั้งการสรรหาบุคลากรและ/หรือผู้เชี่ยวชาญเพ่ือมาด าเนินการทางวิธีปฏิบัติด้านทรัพยากรมนุษย์   

 ๓.ด้านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 
๓.๑ ควรท าการคัดสรรให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีคุณสมบัติเป็นผู้มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิก

ที่ดีขององค์การ  
๓.๒ ควรรณรงค์ปลุกจิตส านึกบุคลากรให้เป็นผู้มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ

องค์การ  
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
๑. การวิจัยประเภทนี้ควรเริ่มจากการศึกษาบริบทต่างๆที่เกี่ยวข้องกับองค์กรตลอดจน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรม โครงสร้างและสังคมขององค์กร รวมทั้งควรมีความเข้าใจทฤษฎีและ
บริบทขององค์กรเหล่านั้นก่อน จากนั้นจึงประมวลผลการศึกษาที่ได้เพ่ือก าหนดรูปแบบล าดับขั้น
และตัวแปรที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างเป็นรูปแบบและมีการตรวจสอบความตรงในแง่มุมต่างๆก่อน
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ประยุกต์กับข้อมูลเชิงประจักษ์ หากองค์การอ่ืนๆที่นอกเหนือขอบเขตของการวิจัยนี้ต้องการน าไป
ปรับใช้ควรปรับในส่วนของเครื่องมือและตัวแปรที่ส่งผลให้เหมาะสมกับบริบทขององค์การนั้นๆ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
๑. ควรด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพก่อนเพ่ือน าผลจากการศึกษาที่ได้ เช่น ตัวแปรหรือ

ปัจจัยต่างๆที่มาจากข้อมูลเชิงประจักษ์ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การมาก าหนดรูปแบบที่สอดคล้อง
กับบริบทองค์การที่ศึกษาในเชิงปริมาณแล้วจึงท าการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือยืนยันผลการศึกษาอีกครั้ง 

๒. ในส่วนของการวิจัยเชิงปริมาณ ควรมีการเพ่ิมช่อง“ไม่สามารถให้ข้อมูลได้” เพ่ีอผู้ตอบ
ที่ไม่สามารถให้ข้อมูลได้ หรือไม่มีค าตอบที่ตรงตามตัวเลือกท่ีให้เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่แม่นย าขึ้น 

๓. การใช้แบบ rating scale ควรมีการใช้ระดับความคิดเห็นเป็นคะแนนที่เป็นจ านวนคู่ 
เช่น ๔,๖,๘ ระดับ เพ่ือช่วยลดการเลือกตอบระดับกลางหรือตัวเลขท่ีอยู่ตรงกลาง แทนการออกแบบ
สอบถามแบบแบ่งเป็นระดับคี่ คือ แบ่งเป็น๓หรือ๕หรือ๗ ระดับ ดังที่ใช้ในงานวิจัยนี้เพราะ มี
แนวโน้มที่ผู้ตอบอาจตอบระดับที่เป็นกลางท าให้อาจได้ข้อมูลที่ไม่แม่นตรง  

๔. ควรพัฒนารูปแบบการวัดและประเมินประสิทธิผลองค์การเชิงสาเหตุพหุระดับ      
(multi-level causal analysis) ซึ่งสามารถวัดได้ท้ังระดับบุคคลและระดับองค์การ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง 
Strategy Development of Local Adminitrative Organization  

In Lower Northern Thailand 
พระปลัดปิยศักดิ์ ปิยธมฺโม(พีรมณีวงศ์) 

พระมหาบุญเลิศ  อินฺทปญฺโ  
ธัชชนันท์ อิศรเดช 

 
บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยครั ้งนี ้ มีวัตถุประสงค์ ๑) เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง ๒) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
พัฒนายุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง  ๓) เพ่ือน าเสนอ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง  
 ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ด้วยการวิจัยเชิง
คุณภาพ เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key informants) จ านวน ๒๐ คน ด้วยการแบบสัมภาษณ์
เชิงลึกที่มีโครงสร้าง (Structured  in-Depth-interview) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีพรรณนาด้วย
เทคนิคการวิเคราะห์โดยวิธีเทคนิค SWOT Analysis และวิเคราะห์ข้อมูลจากทั้งสองขั้นตอนด้วย
การพรรณนาความ และ การว ิจ ัยเช ิงปร ิมาณ โดยการว ิจ ัย เช ิงปร ิมาณ เก ็บข้อม ูลด ้วย
แบบสอบถามจากประชาชนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๒๔๖ คน วิเคราะห์ด้วยสถิติพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิจัย 
 ผลการวิจัยพบว่า  
 ๑) องค์ประกอบของยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ภาคเหนือ
ตอนล่างแนวคิดของกระบวนการเชิงยุทธศาสตร์ของ ร็อบบินส์และคูลเตอร์ (Robbins and 
Coulter) กระบวนการบริหารเชิงยุทธศาสตร์มี ๘ ขั้นตอน ๑) ขั้นก าหนดพันธกิจ วัตถุประสงค์ และ
ยุทธศาสตร์ ๒) ขั้นวิเคราะห์บริบทสิ่งแวดล้อม ๓) ขั้นระบุโอกาสหรือภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรค ๔) 
ขั้นวิเคราะห์ทรัพยากรองค์กรและความสามารถขององค์กร ๕) ขั้นระบุจุดแข็งและจุดอ่อน ๖) ขั้น
ก าหนดเป็นสูตรยุทธศาสตร์ ๗) ขั้นน ายุทธศาสตร์ไป ๘) ขั้นประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 ๒) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนายุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ภาคเหนือ
ตอนล่าง  ได้แก่ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแนวทางการศึกษายังน้อยการให้บริการ  ด้าน
                                                   
 หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, sairoong_j1@hotmail.com 
 ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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สาธารณสุขของรัฐขาดประสิทธิภาพ ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองยังไม่มากเท่าที่ควร
ไม่มีตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร การส่งเสริมทางด้านการประกอบอาชีพยังไม่เพียงพอ 
งบประมาณในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ น้อยเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ต้องท า ขาดบุคลากร
ทางด้านการศึกษา สาธารณสุข การเกษตร การปศุสัตว์ พัฒนาชุมชนและนิติกร เพ่ือการปฏิบัติงาน
และการถ่ายโอน 
 ๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง 
ตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ตามหลักนิติธรรม ส่งเสริมการ
สร้างความรู้ความเข้าใจในหลักนิติธรรม ความสามารถ อบรมเชิงปฏิบัติการในการสร้างความเป็น 
โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ส่งเสริมการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจใน
การน าหลักนิติธรรม มาประยุกต์ใช้กับบุคลากรองค์การบริหารส่วน ตามหลักคุณธรรม สนับสนุนให้
มีการเฝ้าระวัง ปลูกฝังให้บุคลากรมีมนุษย์สัมพันธ์ ความสุภาพอ่อนโยน การปฏิบัติต่อประชาชนผู้มา
ติดต่อ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชน
ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริการหลักคุณธรรม ตามหลักความโปร่งใส ส่งเสริมการ
บริหารงานกิจกรรมต่างๆ  
 ส่งเสริมการร่วมมือกับคณะกรรมการ ส่งเสริมให้มีกิจกรรม อบรม บุคลากร เปิดโอกาสให้
ประชาชนตรวจสอบ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการน าหลักความโปร่งใสมาประยุกต์ใช้ในงาน
บริการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักการมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมี
ส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอความคิดเห็น เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เสนอความคิดเห็นใน
การแก้ปัญหา ความคิดเห็นใน ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าเป็นผู้สังเกตการณ์ เพ่ือสร้างความรู้
ความเข้าใจในการน าด้านการมีส่วนร่วม มาประยุกต์ใช้ในงานบริการ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น      ตามหลักความรับผิดชอบ สนับสนุนให้บุคลากรมีความรับผิดชอบ  ปลูกฝังให้บุคลากร
เอาใจใส่ต่อปัญหา สนับสนุนให้บุคคลากรในองค์กร สนับสนุนการจัดให้มีบริการสาธารณะ เพ่ือสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในการน าด้านความรับผิดชอบมาประยุกต์ใช้ในงานบริการ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นความ ตามหลักความคุ้มค่า ส่งเสริมปฏิบัติงานในหน้าที่ให้ประชาชน ส่งเสริมบริหาร
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด ส่งเสริม อบรมบุคลากรให้รู้จักการใช้ทรัพยากร การจัดสรรงบประมาณ
โครงการต่างๆ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการน าด้านหลักความคุ้มค่ามาประยุกต์ใช้ในงาน
บริการขององค์กร 
ค าส าคัญ :  ยุทธศาสตร์การพัฒนา, องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
  

ABSTRACT 
 

 Objectives of this research were 1. to study components of development 
strategy of local administrative organizations at lower Northern Region, 2. to study 
factors affecting development strategy of local administrative organizations at lower 
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Northern Region and 3. to propose the development strategy of local 
administrative organizations at lower Northern Region 
 Methodology was  mixed methods between quantitative and qualitative 
researches. The qualitative research collected data from 20 key informants with 
structured in-depth-interview by face-to-face interviewing and analyzed data by 
descriptive interpretation and SWOT analysis.  The quantitative research collected 
data from 246 samples with questionnaires and analyzed data with descriptive 
statistics; frequency, percentile, mean and standard deviation.   
 Findings were as follows: 
 The component of development strategy of local administrative 
organizations at lower Northern Region applied the Robbins and Coulter’s model 
consisting of 8 steps; 1) mission, objective and strategy setting, 2) context and 
environment analysis, 3) opportunity, threat indication, 4) resource and capacity of 
organization analysis, 5) strength and weakness indication, 6) strategy formulation, 7) 
strategy implementation and 8) strategy evaluation.  
 Factors affecting development strategy of local administrative 
organizations  in the lower Northern Region were that  people participated less in 
educational planning. Public health service was not effective. People did not have 
political participation. There was not market for agricultural products. Career 
promotion was limited. Budget for administration was not sufficient. Personnel in 
educational service, public health, agriculture, livestock, community development 
officers and  lawyers were not enough for operation and transferring. 
 Findings from the quantitative research indicated that the opinions toward 
the development strategy of local administrative organizations at lower Northern 
Region according to good governance, by overall, had the mean value at 3.78. The 
mean values of each component: transparency had the mean value at the highest 
level at 3.84. The rules of laws had the lowest mean value at 3.74, still at high 
level. 
 Development strategy of local administrative organizations at lower 
Northern Region according to Good Governance consisted of 6 strategies: The rules 
of laws; romoting the training and comprehension in the rules of laws with training 
and study tour project to promote  public relations and clear understanding in 
order to enforce the rules of laws in the local administrative organizations. The 
ethics; promoting monitoring personnel to be polite, to have human relations with 
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people who came to contact with workshop training project to create 
understanding between personnel and people to apply the ethics in service 
rendering.  
 The transparency; promoting cooperation with committee to set up 
training projects for personnel, opening opportunities for people to participate in 
checking, monitoring to operation with the transparency principle. The participation; 
opening opportunity to people to participate in expression of their ideas and 
opinions to solve problems, opening opportunity for people to observe the 
operation so that people would understand the application of the participation 
principle in local administrative organizations. The responsibility; promoting 
personnel to have responsibility, responding to solve problems, to have public 
services in order to create understanding the principle of responsibility and apply in 
the administration  of  local administrative organizations. The value for money; 
promoting duty performance to meet people’s satisfaction, promoting limited 
resource management, budget allocation for projects and training personnel to 
have clear understanding to apply the principle of  the value for money in the 
service rendering  of local administrative organizations.     
Keywords: Strategy Development, Local Administrative Organization 
 

 
๑. บทน า 
 ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการกระจายอ านาจลงสู่ท้องถิ่นอย่างทั่วถึงโดยมีรูปแบบของ
องค์กรท้องถิ่นที่แตกต่างกันออกไป อาทิ องค์กรท้องถิ่นที่มีความเก่าแก่มากที่สุด ได้แก่ เทศบาลถัด
มาคือองค์การบริหารส่วน และองค์กรท้องถิ่นท่ีเกิดข้ึนหลังสุด คือ องค์การบริหารส่วนต าบล  
 การปกครองตนเองโดยรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Self Government)  
เป็นจุดมุ่งหมายส าคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาประเทศและมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารงาน
พัฒนาชนบทให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือให้ท้องถิ่นสามารถพ่ึงตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งยังเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองอันเป็นการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ท้องถิ่นและประเทศชาติโดยรวม 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด ารงอยู่ในฐานะเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นพ้ืนฐานของ
ประเทศไทย โดยเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองแม้ว่าระบบการปกครองท้องถิ่นมิได้
หมายถึงการมุ่งสร้างรูปแบบการปกครองตนเองระดับต าบลเท่านั้น แต่ต าบลหมู่บ้านก็เป็นพ้ืนที่
ระดับล่างสุดที่หลายฝ่ายต่างให้ความส าคัญโดยมีเหตุ ผลว่าเพ่ือพัฒนาจิตส านึกแห่งความเป็น
ประชาธิปไตยอันจะส่งผลต่อความแข็งแกร่งของการเมืองในระดับชาติตลอดจนเป็นการกระจาย
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ความเจริญและการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนที่รากเหง้าของปัญหาซึ่งได้
ปรับแนวคิดการพัฒนาจากอดีตที่ให้ความส าคัญกับการเร่งพัฒนาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
พัฒนาอุตสาหกรรมและการผลิตเพ่ือส่งออกมาเป็นการเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเน้น
มนุษย์เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงเป็นหน่วยการปกครองของทางราชการที่สามารถด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ได้ตามกฎหมายโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความส าคัญต่อชุมชนในลักษณะที่
เป็นองค์กรพ้ืนฐานของท้องถิ่นและเป็นกลไกที่ส าคัญต่อการบริหารการพัฒนาระดับต าบลชุมชนและ
จังหวัด มีความเชื่อว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับมีแนวโน้มจะมีศักยภาพสูงในการพัฒนา
ชนบทเป็นองค์กรที่มีพลังของประชาชนในท้องถิ่นอยู่ใกล้ชิดกับประชาชน และทรัพยากรต่างๆ ใน
ชนบทจึงน่าจะรู้ถึงปัญหาความต้องการที่แท้จริงรวมทั้งแนวทางแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดีอันจะ
ส่งผลต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองและสิ่งแวดล้อม
ในชุมชน๑

  
 ผู้วิจัยสนใจศึกษาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือ
ศึกษาองค์ประกอบของยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนายุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง 
ก่อให้เกิดผลกระทบกับประชาชนหลายเรื่องหลายประเด็น เช่น มีบางโครงการที่ผู้บริหารมีนโยบาย
ให้ด าเนินการซึ่งไม่ตรงกับความต้องการของประชาชนโดยประชาชนไม่มีโอกาสร่วมกันคิดเสนอ
โครงการ เพียงเพราะผู้บริหาร มุ่งการท างานเพ่ือประโยชน์ตัวเองและพวกพ้องเท่านั้น กระบวนการ
บริหารตามหลักธรรม ขององค์การบริหารส่วนต าบลจึงควรที่จะเริ่มท่ีตัวบุคคลที่เป็นผู้น าของท้องถิ่น
ต้องเป็นคนดีมีคุณธรรม เพราะถ้าผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลไม่ดีไม่มีคุณธรรมจะส่งผล
ต่อสภาพแวดล้อมทั้งปวงของท้องถิ่นนั้นๆ ผู้บริหารในยุคปัจจุบันที่อยู่ภายใต้โลกของการ
เปลี่ยนแปลงหรือโลกาภิวัตน์ จึงต้องพัฒนาตนเองตามกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงนั้นโดยน ากล
ยุทธ์การบริหารงานตามหลักธรรม มาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน ให้เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลสูงสุดก็จะท าให้ประเทศชาติพัฒนาต่อไป และก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงานใน
ด้านการบริการประชาชน  อย่างแท้จริง และทั่วถึงและน าเสนอยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนา
หลักธรรมาภิบาลเพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลมี “หลักธรรมาภิบาล” อยู่ในจิตส านึกจนเกิดการ
บริหารที่มีธรรมเป็นหลักในการบริหารที่เป็นธรรมาภิบาล หลอมรวมทัศนคติ ความเชื่อ ความศรัทธา 
ค่านิยม จากการปลูกฝั่งถ่ายทอดจากผู้บริหารท้องถิ่นสู่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ 
ให้บริการประชาชนด้วยความ เสมอภาคอันจะน าไปสู่    “การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน 
 
 
                                                   
 ๑วิรัช  นิภาวรรณ, การบริหารเมืองหลวงและการบริหารท้องถิ่น, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์
, ๒๕๓๖), หน้า ๒๗๙. 
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๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๑. เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่
ภาคเหนือตอนล่าง 
 ๒. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนายุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง  
 ๓. เพ่ือน าเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ภาคเหนือ
ตอนล่าง  
 
๓. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ภาคเหนือ
ตอนล่าง ในครั้งนี้จะใช้กระบวนการศึกษาหรือระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน ( Mixed 
Methods Designs) วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative) และระหว่างวิธีวิจัยเชิงปริมาณ
(Quantitative) เป็นหลัก๒ โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ น าผลการวิจัยเชิงปริมาณไปท าการสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth Interview) วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งมีแบบสอบถาม 
(Questionnaire)  มีวิธีการและขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามล าดับดังต่อไปนี้ 
 ขั้นที่ ๑ ศึกษาข้อมูลจากเอกสารขั้นปฐมภูมิ (Primary Source) ได้แก่ ข้อมูลจาก
พระไตรปิฎก อรรถกา ฎีกา อนุฎีกา ทั้งฉบับภาบาลีและภาษาไทย ศึกษาข้อมูลจากเอกสารขั้นทุติย
ภูม ิ(Secondary Source) ได้แก่ เอกสาร หนังสือ ต าราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง 
 ขั้นที่ ๒ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) จ านวน ๒๐ 
รูป  
 ขั้นที่ ๓ แจกแบบสอบถามผู้ให้ข้อมูลหลัก เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยสมาชิกองค์การบริหารส่วน
ต าบล ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และครู ที่อาศัยอยู่ในการปกครอง ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเขตพ้ืนที่ในภาคเหนือตอนล่าง โดยการแจกแบบสอบถาม จ านวน  ๒๔๖ ชุด 
 ขั้นที่ ๔ การบูรณาการแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง น ามาวิเคราะห์ SWOT Analysis มาร่วมก าหนดและ
น าเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง ต่อการ
ประชุมประชาพิจารณ์ (Public Hearing) และน าข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมมาน าเสนอเขียนเป็น
ความเรียงต่อไป 

                                                   
 ๒องอาจ ณัยพัฒน์, การออกแบบการวิจัย : วิธีการเชิงปริมาณเชิงคุณภาพและผสมผสานวิธีการ, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ, ๒๕๕๑), หน้า ๒๕๓. 
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๔. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) จากผู้ให้
ข้อมูลหลัก จ านวน ๒๐ รูป/คน และการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่ง
ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมาจากการศึกษาค้นคว้าแนวคิด และทฤษฏีต่างๆ รวมทั้งเอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องตามแนววัตถุประสงค์ของงานวิจัย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดย
แบบสอบถามประกอบด้วยค าถามปลายปิด เพ่ือน าเป็นข้อมูลในการและน ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์
และหาข้อสรุปร่วมของข้อมูล 
 
๕. ผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง“ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ภาคเหนือ
ตอนล่าง ” มีผลการวิจัยที่ส าคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
 ๑. องค์ประกอบของยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
ภาคเหนือตอนล่าง 
 แนวคิดของกระบวนการเชิงยุทธศาสตร์ของ ร็อบบินส์และคูลเตอร์ (Robbins and 
Coulter) กระบวนการบริหารเชิงยุทธศาสตร์มี ๘ ขั้นตอน ๑) ขั้นก าหนดพันธกิจ วัตถุประสงค์  
และยุทธศาสตร์ ๒) ขั้นวิเคราะห์บริบทสิ่งแวดล้อม ๓) ขั้นระบุโอกาสหรือภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรค  
๔) ขั้นวิเคราะห์ทรัพยากรองค์กรและความสามารถขององค์กร ๕) ขั้นระบุจุดแข็งและจุดอ่อน  
๖) ขั้นก าหนดเป็นสูตรยุทธศาสตร์ ๗) ขั้นน ายุทธศาสตร์ไป ๘) ขั้นประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 ๒. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนายุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่
ภาคเหนือตอนล่าง  
 จากผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแนวทางการศึกษายังน้อยการ
ให้บริการ ด้านสาธารณสุขของรัฐขาดประสิทธิภาพ ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองยังไม่
มากเท่าที่ควรไม่มีตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร การส่งเสริมทางด้านการประกอบอาชีพยังไม่
เพียงพอ งบประมาณในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ น้อยเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ต้องท า ขาด
บุคลากรทางด้านการศึกษา สาธารณสุข การเกษตร การปศุสัตว์ พัฒนาชุมชนและนิติกร เพ่ือการ
ปฏิบัติงานและการถ่าย โอนยุทธศาสตร์เป็นการใช้กฎง่ายๆ (Use Of Simple Rules) ยุทธศาสตร์
มาจากประสบการณ์และการปฏิบัติและเป็นการน ากฎง่ายๆ มาใช้ ที่ได้ใช้กันมาสม่ าเสมอ๓ น ามาใช้
ในองค์การที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอน  ไม่มีเวลาที่จะใช้กระบวนการสร้างยุทธศาสตร์ที่ยาวนาน 
 ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง  
ตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  

                                                   
 

๓
 White, C. Strategic Management, New York: McMillan, 2004), p 26. 
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 ๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง  
ตามหลักนิติธรรม ส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักนิติธรรม ความสามารถ  อบรมเชิง
ปฏิบัติการในการสร้างความเป็น โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ส่งเสริมการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการน าหลักนิติธรรม มาประยุกต์ใช้กับบุคลากรองค์การบริหารส่วน 
 ๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง  
ตามหลักคุณธรรม สนับสนุนให้มีการเฝ้าระวัง ปลูกฝังให้บุคลากรมีมนุษย์สัมพันธ์ ความสุภาพ
อ่อนโยน การปฏิบัติต่อประชาชนผู้มาติดต่อ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือสร้างความเข้าใจ
ร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชนในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริการหลักคุณธรรม  
 ๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง  
ตามหลักความโปร่งใส ส่งเสริมการบริหารงานกิจกรรมต่างๆ ส่งเสริมการร่วมมือกับคณะกรรมการ 
ส่งเสริมให้มีกิจกรรม อบรม บุคลากร เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบ เพ่ือสร้างความรู้ความ
เข้าใจในการน าหลักความโปร่งใสมาประยุกต์ใช้ในงานบริการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง  
ตามหลักการมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอความ
คิดเห็น เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เสนอความคิดเห็นในการแก้ปัญหา ความคิดเห็นใน ส่งเสริมให้
ประชาชนสามารถเข้าเป็นผู้สังเกตการณ์ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการน าด้านการมีส่วนร่วม 
มาประยุกต์ใช้ในงานบริการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
 ๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง  
ตามหลักความรับผิดชอบ สนับสนุนให้บุคลากรมีความรับผิดชอบ  ปลูกฝังให้บุคลากรเอาใจใส่ต่อ
ปัญหา สนับสนุนให้บุคคลากรในองค์กร สนับสนุนการจัดให้มีบริการสาธารณะ เพ่ือสร้างความรู้
ความเข้าใจในการน าด้านความรับผิดชอบมาประยุกต์ใช้ในงานบริการ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นความ  
 ๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง  
ตามหลักความคุ้มค่า ส่งเสริมปฏิบัติงานในหน้าที่ให้ประชาชน ส่งเสริมบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
จ ากัด ส่งเสริม อบรมบุคลากรให้รู้จักการใช้ทรัพยากร การจัดสรรงบประมาณโครงการต่างๆ เพ่ือ
สร้างความรู้ความเข้าใจในการน าด้านหลักความคุ้มค่ามาประยุกต์ใช้ในงานบริการขององค์กร
โอกแลนด์ (Oakland) กล่าวว่า Strategy มาจากรากศัพท์ภาษากรีก ๒ ค า หรือ Straos แปลว่า 
กองทัพ (Army) หรือ ทหาร กับค าว่า Agein แปลว่า การน า (To Lead) เมื่อรวมกันเป็น 
“Strategem” หมายความว่า “แผนการ” หรือ “กลวิธีการเอาชนะศัตรู” (A Trick Or Plan To 
Deceive An Enemy Or Gain An Advantage)๔ 

                                                   
 

๔
 Oakland, J., Total quality Management : Text with case. 2rd ed. (Oxford : 

Butterworth Heineman, 1986), p.118. 
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๖. อภิปรายผล 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ด้านหลักนิติธรรม 
แนวทางปฏิบัติ ส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักนิติธรรมเพ่ือให้บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลมีคุณภาพ มีความรู้ และความสามารถ ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมอบรม
เชิงปฏิบัติการในการสร้างความเป็นธรรมเพ่ือสร้างแรงจูงในการน าหลักนิติธรรมมาใช้ในการ
บริหารงานโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานหน่วยงานอ่ืนๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศรีพัชรา 
สิทธิก าจร แก้วพิจิตรได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การใช้หลักธรรมาภิบาลในสถาบัน อุดมศึกษาเอกชน
พบว่า ๑.การใช้หลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนประกอบด้วย ๘ องค์ประกอบ คือ ๑) 
หลักความรับผิดชอบ ๒) หลักนิติธรรมและความเสมอภาค ๓) หลักความโปร่งใส ๔) หลักความ
คุ้มค่า๕) หลักความมั่นคง ๖) หลักความมีส่วนร่วม  ๗) หลักคุณธรรม และ ๘)หลักการใช้อ านาจ
หน้าที่๒.การใช้หลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยการสัมมนาอิงผู้ เชี่ยวชาญ 
(connoisseurship) ประกอบด้วย องค์ประกอบที่ส าคัญ ๘ องค์ประกอบ มีความเหมาะสม เป็นไป
ได้และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้สอดคล้องกับขอบข่ายการวิจัย๕ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ด้านหลักคุณธรรม
แนวทางปฏิบัติสนับสนุนให้มีการเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดและการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบปลูกฝังให้บุคลากรมีมนุษย์สัมพันธ์ มีความสุภาพอ่อนโยน และมีไมตรีจิตพร้อมให้บริการแก่
ประชาชนอบรมการสร้างความเป็นธรรมในงานสนับสนุนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการน าหลัก
คุณธรรมมาใช้ในงานสนับสนุนการปฏิบัติต่อประชาชนผู้มาติดต่อหรือใช้บริการอย่างความเที่ยง
ธรรมบนพ้ืนฐานของศีลธรรมและจริยธรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบ  และประชาชนเพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชนในการน า
หลักคุณธรรมมาใช้ในการบริการ 
 เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชนในการน าหลักคุณธรรมมาใช้
ในการบริการหลักคุณธรรม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิดาภา เร่งมีศรีสุข วิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตร์
การพัฒนาจริยธรรมาภิบาล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคกลาง” พบว่า๑) 
คุณลักษณะจริยธรรมาภิบาลประกอบด้วยความรู้ ความเชื่อ และแนวทางการประพฤติ การปฏิบัติ
อันดีงามในการบริหารโดยน าหลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม และหลักความรับผิดชอบมารับ
ใช้ในงานบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒) การก าหนยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การจัดการ ประกอบด้วยเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 
กระบวนการจัดการ ทรัพยากรจัดการ หน่วยงานที่รับผิดชอบและการวัดประเมิลผล ๓) ปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จการจัดการ ประกอบด้วย ผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัฒนธรรมองค์กร องค์

                                                   
   ๕ศรีพัชรา สิทธิก าจร แก้วพิจิตร, “การใช้หลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน”, ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต, (การบริหารการศึกษา), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๑). 
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ปกครองส่วนท้องถิ่น ระบบการบริหาร นโยบายการสร้างจริยธรรมาภิบาล และ ๔) การประยุกต์
หลักธรรมส าหรับการด าเนินงาน คือ อิทธิบาท ๔ ประกอบด้วย ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา๖ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ด้านหลักความโปร่งใส
แนวทางปฏิบัติส่งเสริมการบริหารงานกิจกรรมต่างๆ มีการสรุปเปิดเผยต่อสาธารณะ อย่างโปร่งใส
เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างมีคุณภาพ มีความรู้ และความสามารถในการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมส่งเสริมการร่วมมือกับคณะกรรมการประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับ
ต าบลในการจัดท าแผนพัฒนาต าบลเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการน าหลักความโปร่งใสมาใช้ใน
การปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมให้มีกิจกรรม อบรม บุคลากรในการท างานด้วยความโปร่งใส ไม่ทุจริตเพ่ือ
สร้างแรงจูงในการน าหลักความโปร่งใสมาใช้ในการบริหารงานเปิดโอกาสให้ประชาชนและพนักงาน
ติดตามตรวจสอบแผนงาน โครงต่างๆ และการใช้งบประมาณ อย่างโปร่งใส่เพ่ือสร้างความรู้ความ
เข้าใจในการน าหลักความโปร่งใสมาประยุกต์ใช้ในงานบริการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย
หลักความโปร่งใสซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัชยา  ภักดีจิตต์ ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษา
กลไกและกระบวนการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล พบว่า กลไกและกระบวนการบริหารองค์การ
มหาชนของไทยในปัจจุบันภายใต้กรอบแนวคิดธรรมาภิบาลถูกต้องตามกฎหมาย ตามหลักนิติธรรม 
หลักความโปร่งใส หลักการอ่ืนตามกรอบแนวคิดธรรมาภิบาลยังไม่ครอบคลุม และข้อมูลส าคัญที่ได้
จากกลุ่มบุคคลส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ และประเมินผลองค์การ
มหาชน และฝ่ายการเมือง คือ กลุ่มสมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมการบริหาร การศึกษาความ
ยืดหยุ่นและความคล่องตัวความเป็นอิสระทางการบริหาร พบว่า องค์การมหาชนมีความยืดหยุ่นและ
ความคล่องตัวทางการบริหารในระดับหนึ่ง แต่ไม่มีความเป็นอิสระทางการบริหารอย่างแท้จริงตาม
ปรัชญา และวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง การบริหารงานได้รับการแทรกแซงทางการเมืองทั้งการ
ก าหนดนโยบายการตัดสินใจทางการบริหาร๗ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ เบญจ์ พรพล
ธรรม๘ ได้วิจัยเรื่อง “การจัดการความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมในบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น” พบว่า การจัดการความโปร่งใสภายในองค์กรและการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผลสัมฤทธิ์ที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการ
ให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ ได้แก่ การวางแผนและการก าหนด
                                                   
  ๖จิดาภา เร่งมีศรีสุข, “ยุทธศาสตร์การพัฒนาจริยธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
ภาคกลาง”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๖). 
   ๗รัชยา  ภักดีจิตต์, “องค์การมหาชนของไทย : การศึกษากลไกและกระบวนการบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาล”, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (การบริหารการศึกษา), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามค าแหง , 
๒๕๕๐). 
 ๘บญจ์ พรพลธรรม,“การจัดการความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมในบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น”,ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐศาสตร์), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, ๒๕๕๓). 
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เป้าหมายการบริหารงานให้ชัดเจน การจัดระเบียบด้านข้อมูลข่าวสารการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะการส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความส าคัญในการมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบความโปร่งใส การจัดการด้านการบริหารของผู้น าองค์กรที่มีความยุติธรรมโปร่งใส 
และเข้าถึงความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนและการมีระบบบริหารจัดการความโปร่งใสที่เป็น
รูปธรรมและมีกลไก ส าหรับกลไกรูปแบบตัวชี้วัดการจัดการความโปร่งใส ประกอบด้วย นโยบาย
ฝ่ายบริหาร การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร การสร้างจิตส านึก คุณธรรมศีลธรรม และจริยธรรม การ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบ ระบบการให้บริการและ
ผู้รับบริการ  ระบบโครงสร้าง ในส่วนการจัดการการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย มิติสังคม มิติทาง
เศรษฐกิจหรือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ด้านการมีส่วนร่วม
แนวทางปฏิบัติการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องที่ส าคัญที่มี
ผลกระทบต่อชุมชนเพ่ือความสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากรและประชาชนในการ
พัฒนาชุมชน อย่างต่อเนื่องเปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอความคิดเห็นด้านการบริหารขององค์การ
บริหารส่วนต าบล และการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล เปิดโอกาสให้ประชาชนได้
เสนอความคิดเห็นในการแก้ปัญหาต่างๆโครงการสนทนากลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนความรู้ ในการบริหาร
ชุมชนร่วมกันส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าเป็นผู้สังเกตการณ์ในการประชุม โดยไม่จ ากัดสิทธิของ
ประชาชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการน าด้านการมีส่วนร่วมมาประยุกต์ใช้ในงานบริการ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการมีส่วนร่วมซึ่งสอด สอดคล้องกับงานวิจัยของ  เบญจ์ พรพลธรรม๙ 
ได้วิจัยเรื่อง “การจัดการความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมในบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น”พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านมีการปรับบทบาทของ
ราชการส่วนกลางราชการบริหารส่วนภูมิภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนที่จะ
เรียนรู้ร่วมกันในการถ่ายโอนภารกิจมีการปรับกลไกความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกับราชการบริหารส่วนภูมิภาคอย่างกลมกลืนรวมทั้งปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้องอันจะท าให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถด าเนินกิจการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นดีขึ้นและจะท าให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะสามารถพัฒนาขีดความสามารถในการด าเนินกิจกรรมได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสในส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการด้านการบริหาร
จัดการและการคลังท้องถิ่นที่พ่ึงตนเองและเป็นอิสระมากขึ้นผู้บริหารและสภาท้องถิ่นจะเป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถและมีวิสัยทัศน์ในการบริหารราชการบริหารส่วนภูมิภาคจะเปลี่ยนบทบาทจาก
ฐานะผู้จัดท าบริการสาธารณะเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและก ากับดูแลการด าเนินงานของ

                                                   
 ๙เบญจ์ พรพลธรรม,“การจัดการความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมในบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น”,ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐศาสตร์), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, ๒๕๕๓). 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่าที่จ าเป็นภายใต้ขอบเขตที่ชัดเจนและการปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็น
การปกครองตนเองของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ด้านหลักความ
รับผิดชอบแนวทางปฏิบัติสนับสนุนให้บุคลากรมีความรับผิดชอบต่อการด าเนินโครงการกิจกรรม
สาธารณะต่างๆ ของชุมชนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการน าหลักการมีส่วนร่วมในการบริการ
ชุมชนปลูกฝังให้บุคลากรเอาใจใส่ต่อปัญหาของประชาชนและชุมชนอย่างต่อเนื่องเพ่ือส่งเสริมการ
สร้างความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการบริการ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในการน าด้านความรับผิดชอบมาประยุกต์ใช้ในงานบริการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นความ
รับผิดชอบ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิรัชย์ ศรีราม วิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาธรรมาภิ
บาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยหลักพุทธธรรมในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน” พบว่า 
สภาพปัญหาและผลกระทบ ประกอบด้วย ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการ
บริหารสาธารณะ ด้านการบริหารบุคคล ด้านการบริหารการศึกษา และด้านการบริหารสาธารณะ
สุข ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยหลักพุทธธรรมใน
เขตจังหวัดภาคกลางตอนบน พบว่า การมีส่วนร่วมระหว่างผู้บริหาร บุคลากร และประชาชนเป็น
หัวใจที่ส าคัญอย่างมาก การให้ความส าคัญกับวัฒนธรรมองค์กรก่อให้เกิดการบริการสาธารณะได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ความรับผิดชอบร่วมกับระบบการบริหารมีความสัมพันธ์ในการก ากับดูแลใน
องค์กร การปฏิบัติหน้าที่ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นหัวใจหลักแห่งความส าเร็จในด าเนินกิจกรรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมภาคสังคมเทศบาลต้องสร้าง
กลไกให้ชัดเจนมากท่ีสุด๑๐ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ด้านหลักความคุ้มค่า
แนวทางปฏิบัติส่งเสริมปฏิบัติงานในหน้าที่ให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดเพ่ือสร้างความ
รับผิดชอบร่วมกันของบุคลากรและประชาชน การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส่งเสริมบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนเพ่ือเผยแพร่
ความรู้ความเข้าใจ ในงานบริหารโครงการ กิจกรรมต่างๆ ด้ วยหลักความรับผิดชอบพร้อมทั้ง
รับทราบปัญหา  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อ านวย บุญรัตนไมตรี๑๑ ได้วิจัยเรื่อง “การจัดท า
บริการสาธารณะร่วมกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ศึกษากรณีการจัดการขยะ” พบว่า 
องค์ประกอบการจัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๕ ด้านคือ ด้านนโยบาย

                                                   
    ๑๐พิรัชย์ ศรีราม, “ยุทธศาสตร์การพัฒนาธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยหลัก
พุทธธรรมในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 
 ๑๑อ านวย  บุญรัตนไมตรี, “การจัดท าบริการสาธารณะร่วมกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ศึกษากรณีการจัดการขยะ”,ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐศาสตร์) , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๔). 
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การจัดท าบริการสาธารณะ ด้านกฎหมายด้านสภาพทางการเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้านงบประมาณการจัดการขยะ และการจัดการขยะ มีความสัมพันธ์กับรูปแบบองค์กรความ
ร่วมมือเพ่ือการจัดการขยะ ในระดับต่ าถึงระดับปานกลาง องค์ประกอบการจัดท าบริการสาธารณะ
การจัดการขยะที่มีแนวโน้มท าให้มีความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ๓ 
องค์ประกอบ ตามล าดับ คือ การจัดการขยะ งบประมาณการจัดการขยะและสภาพทางการเมือง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบองค์กรความร่วมมือเพ่ือการจัดการขยะที่มีโอกาสจัดตั้งขึ้น
ได้มี ๓ รูปแบบ ตามล าดับ คือ การท าความตกลงระหว่างองค์กร หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ และ
สหการส าหรับความแตกต่างด้านความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความคุ้มค่าและคุณภาพของการ
จัดท าบริการสาธารณะการจัดการขยะระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการจัดการขยะร่วมกัน
นั้น มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพมากกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ด าเนินการจัดการขยะที่ไม่มี
ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ส่วนด้านอื่นไม่มีความแตกต่างกัน 
 
๗. ข้อเสนอแนะ 
 จากผลสรุปการวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง ไปปฏิบัติประกอบด้วย ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ข้อเสนอแนะ
การน าไปประยุกต์ใช้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน และข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาวิจัยในครั้ง
ต่อไป  
 ๑. การเสนอแนะด้านนโยบาย 
 จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการเสนอแนะด้านนโยบาย พบว่ามีผู้วิจัยไว้ดังนี้ 
 ๑) การก าหนดนโยบายการจัดการความรู้ด้านยุทธศาสตร์ ควรก าหนดเป็นแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา เพ่ือเสริมสร้างกระบวนการจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ   
 ๒) การน ารูปแบบการจัดการความรู้ไปสู่ท้องถิ่นจะต้องมีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ
โดยมีกระบวนการติดตามประเมินผล 
 ๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรสนับสนุนงบประมาณในการจัดการความรู้ในส่วนงาน  
 ๒. การเสนอแนะด้านปฏิบัติ 
 จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการเสนอแนะด้านปฏิบัติ พบว่ามีผู้วิจัยไว้ดังนี้ 
 ๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์ ด้านการจัดการความรู้ 
เพ่ือการพัฒนาองค์กรเอง  
 ๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรก าหนดขั้นตอนการจัดการความรู้โดยจัดท าคู่มือการ
จัดการความรู้ส าหรับใช้เป็นข้อปฏิบัติในการด าเนินการขององค์กร 
 ๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรกระตุ้น และชี้น าให้ให้บุคลากรเกิดความเข้าใจและ
เห็นประโยชน์ของการจัดการความรู้ส าหรับองค์กร  
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 ๔) องค์การบริหารส่วนต าบลควรจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปร่วมพูดคุยตามบ้านของประชาชน
เพ่ือจะได้รับทราบปัญหาได้กว้างขึ้น และมากขึ้น เพ่ือดูปัญหาในพ้ืนที่ ไม่ใช่น าปัญหาที่มาจากการ
ประชาคมเพียงอย่างเดียว 
 ๕) จัดกิจกรรมสร้างจิตส านึก การรักท้องถิ่น ความสามัคคีในชุมชน ให้เห็นความส าคัญ
ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือประชาชนจะได้รับผลประโยชน์จากการท าแผนโดยทั่วกัน 
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การพัฒนาทุนมนุษย์ตามหลักพุทธธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ภาคเหนือตอนล่าง เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT ACCORDING TO THE BUDDHA DHAMMA 
PROVINCIAL ADMINISTRATIVE ORGANIZATIONS AT LOWER NORTHERN 

PROVINCES SUPPORT INTO THE ASEAN COMMUNITY 
 

สายรุ้ง บุบผาพันธ์ 
พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโ  

พิเชฐ ทั่งโต 
 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (๑) เพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาทุนมนุษย์ (๒) เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปในการพัฒนาทุนมนุษย์ตามหลักพุทธธรรมขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (๓) เพ่ือน าเสนอรูปแบบ
การพัฒนาทุนมนุษย์ตามหลักพุทธธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง เพ่ือรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

  ระเบียบวิธีวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลสองขั้นตอน ขั้นตอนที่หนึ่งจากผู้ให้
ข้อมูลหลัก ๒๕ รูป/คน เลือกแบบเจาะจงจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการพัฒนาทุนมนุษย์
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับหลักพุทธธรรม ด้วยแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมี
โครงสร้าง เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว ขั้นตอนที่สองเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนร่วมในการ
สนทนากลุ่มเฉพาะจ านวน ๑๑ รูป/คนเลือกแบบเจาะจงจากผู้เชี่ยวชาญ วิเคราะห์ข้อมูลจากทั้งสอง
ขั้นตอนด้วยการพรรณนาความ  
  ผลการวิจัยพบว่า  
 ๑) การพัฒนาทุนมนุษย์ตามแนวคิดของ ลีโอนาร์ด แนดเลอร์ (Leonard Nadler) คือ การ
พัฒนาที่ตัวบุคคล เพ่ือให้บุคคลนั้นๆมีศักยภาพในการสนองตอบต่อความต้องการขององค์การและสังคม 
โดยมีกิจกรรมต้องปฏิบัติได้แก่ การฝึกอบรม (Training) การศึกษา (Education) และการพัฒนา 
(Development) ซึ่งเป็นการพัฒนาที่เพ่ิมพูนความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) ความสามารถ 

                                                   
  หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, sairoong_j1@hotmail.com 
  ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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(Capacities) ตลอดจนทัศนคติ (Attitude) ตามคุณลักษณะหลักของข้าราชการเพ่ือรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ได้แก่ การปรับทัศนคติเสริมสร้างอัตลักษณ์ เพ่ิมศักยภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ และ
การพัฒนาทักษะก้าวสู่สากล  
 ๒) สภาพทั่วไปในการพัฒนาทุนมนุษย์ตามหลักพุทธธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ภาคเหนือตอนล่าง เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ภาคเหนือตอนล่าง มีแนวทางในการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ ตลอดจน
ทัศนคติในการปฏิบัติงาน โดยได้มีการจัดท าแผนแม่บทในการพัฒนาข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจ า
และพนักงานจ้าง โดยยึดยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐ ตามที่
ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ได้ก าหนดไว้มาเป็นแนวทางในการพัฒนาข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง เพ่ือ
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน ส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ส่งเสริมความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และส่งเสริมทัศนคติในการอยู่ร่วมกัน โดยผ่านกระบวนการการฝึกอบรม 
(Training) การศึกษา (Education) และการพัฒนา (Development)     
 ๓) รูปแบบในการพัฒนาทุนมนุษย์ตามหลักพุทธธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยน าหลักภาวนา ๔ มาใช้เป็นกรอบในการ
พัฒนา ประกอบด้วย ๑) กายภาวนา พัฒนากาย ๒) ศีลภาวนา พัฒนาศีล ๓) จิตภาวนา พัฒนาจิตใจ 
และ ๔) ปัญญาภาวนา พัฒนาปัญญา บูรณาการเข้ากับการพัฒนาทุนมนุษย์ตามแนวคิดของ ลีโอนาร์ด 
แนดเลอร์ (Leonard Nadler) ก าหนดเป็นรูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย ๓ รูปแบบ ดังนี้ 
 

 ด้านการฝึกอบรม เพ่ือเป็นการปรับทัศนคติเสริมสร้างอัตลักษณ์ โดยมีแนวทางการปฏิบัติ
ดังนี้       ๑) ส่งเสริมการฝึกอบรมและจัดโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ในการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอ่ืน  
๒) ส่งเสริมการฝึกอบรมทักษะการใช้กฎหมายอย่างถูกต้อง ๓) ส่งเสริมโครงการฝึกอบรมข้าราชการที่ดี 
และเสริมสร้างทัศนคติที่จ าเป็น ๔) ส่งเสริมโครงการฝึกอบรมทักษะสู่อาเซียน ส่งเสริมความตระหนักรู้
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน  
 ด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมศักยภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ ๑) 
ส่งเสริมการศึกษาเกี่ยวกับบริบทนานาชาติ ได้แก่ การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ วัฒนธรรม สังคม 
เศรษฐกิจของประเทศสมาชิก ๒) ส่งเสริมการศึกษาด้านกฎหมาย และโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
๓) เสริมสร้างความรู้ เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมนธรรม เพ่ือเสริมสร้างมาตรฐานเดียวกัน ๔) ส่งเสริม
การศึกษาของบุคลากร และเสริมสร้างความช านาญในอาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 ด้านการพัฒนา เพ่ือพัฒนาทักษะก้าวสู่สากล โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ ๑) ส่งเสริมการ
พัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ๒) ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการใช้
กฎหมายอย่างถูกต้อง และการพัฒนาทักษะภาวะผู้น าในทุกระดับ ๓) ส่งเสริมโครงการปฏิบัติธรรม 
รักษาศีล เสริมสร้างทักษะทางจิตให้มีสมาธิในการปฏิบัติงาน ๔) ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านภาษา 
และการใช้เทคโนโลยี 
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ค าส าคัญ :  การพัฒนาทุนมนุษย์, หลักพุทธธรรม, องค์การบริหารส่วนจังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง,               
 เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

 
ABSTRACT 

 

  Objectives of this research were 1. To study the concepts, theories and 
Buddha dhamma related to human capital development According of the provincial 
administrative organizations at the lower Northern provinces support into the ASEAN 
community, 2. To study the present context of human capital development of the 
provincial administrative organizations at the lower Northern region according to 
Buddha dhamma and 3. to propose a model for human capital development 
according to Buddha dhamma of the provincial administrative organizations at the 
lower Northern region in order to move forward into ASEAN Community. 
 Methodology was the qualitative method, collected data with two steps; 
step one, data were collected from 25 key informants, purposefully selected from 
experts in human capital development of the provincial administrative organizations 
and the expert in Buddha dhamma with the structured in-depth-interview script by 
face-to-face interviewing.Step two, data were collected from 11 participants in      
Focus Group Discussion, also purposefully selected from experts in human capital 
development..The data from the two steps were analyzed by descriptive 
interpretation. 
 Findings were as follows: 
 1) Human capital development with regard of Leonard Nader’s concepts 
was to develop the human himself so that he would be capable to response to the 
need of organizations and society. The developing process includes training, education 
and development to enhance the knowledge, skill and capabilities as well as the 
attitudes that were appropriate to the characteristics of government officers in order 
to move forward into the AESAN community in the areas of attitude improvement, 
identity creating and universal professionalism. 
 2) General context of human capital development according to Buddha- 
dhamma of the provincial administrative organizations at the lower Northern region in 
order to move forward in to ASEAN community was that, at present, the provincial 
administrative organizations have means to develop the personnel to enhance 
knowledge, capacities, skills as well as working attitudes and have a model scheme to 
develop officers, employees and workers in line with B.E.2557-2560 local government 
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personnel development strategy set by the Office of the Commission on Local 
Government Personnel Standards, Office of the Permanent Secretary for Interior to 
enhance the knowledge of ASEAN, skill of English, information communication 
technology usage and attitudes toward living together in harmony via the process of 
training, education and development. 
 3) The model for human capital development according Buddha dhamma 
of  the provincial administrative organizations at the lower Northern region in order to 
move forward into ASEAN community applied Pavana 4, development process, 
consisting of 1) bodily development, 2) morality development, 3).mental development 
and 4) wisdom development, integrating this Pavana 4 with Leonard Nadler’s concept 
to set up the model of human capital development of the provincial administrative 
organizations at the lower Northern region, consisting 3 models:  
 Training; to improve attitudes and identity creation by means of 1) training 
promotion and working and experience sharing with other agencies, 2) appropriate law 
enforcement promotion, 3).good government personnel promotion and necessary 
attitude creation and 4) training to enhance the knowledge and acknowledgement of 
ASEAN.  
 Education: to increase the capacity toward professionalism by means of    
1) international context study promotion in the areas of culture, society and economy 
of the member countries, 2) law and good governance study promotion, 3) study 
promotion of ethics for one standard practice and 4) individual’s continuing education 
and profession enhancing promotion.  
 Development: to move into universal professionalism by means of            
1) promoting working skill to fit the environment change, 2) promoting the appropriate 
and correct law enforcement and leadership of all personnel at all levels,                 
3) promoting Dhamma practice, precept observance and mental development to have 
working concentration and 4) promoting skills of the language and technology. 
 

 
๑. บทน า      

  ปัจจุบันเราพบว่า องค์การยุคใหม่ได้เปลี่ยนทัศนคติและมุมมองไกลจากอดีตที่กล่าวมา 
โดยมองว่าบุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลเป็นเสมือนหนึ่งทรัพย์สิน(Asset) ที่ต้องมีการดูแลและเพ่ิมพูน
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ให้มีมูลค่าที่สูงขึ้น ซึ่งน ามาสู่แนวคิดเกี่ยวกับ ทุนมนุษย์(Human Capital)๑ การสร้างเสริมความรู้ทาง
ทฤษฏีทุนมนุษย์จะเป็นแนวทางการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์เพ่ือเพ่ิมทุนมนุษย์ น าไปสู่การพัฒนา
องค์การและสังคม จากสภาพการพัฒนาที่ผ่านมา “คน”เป็นเพียงปัจจัยการผลิตที่ตอบสนองความ
ต้องการของตลาดแรงงาน  และในความหมายของการพัฒนาคนอย่างแท้จริงโดยเฉพาะการพัฒนาคนเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพที่ครอบคลุมทุกด้าน ตลอดจนการเพ่ิมขีดความสามารถในทุกระดับ ทุกกลุ่มอายุ โดยผ่าน
กระบวนการศึกษาอบรม วิจัยและพัฒนา เพ่ือให้ได้ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง 
กระบวนการพัฒนาทุนมนุษย์จะต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกด้าน และต้อง
ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดขององค์การ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพของทุนมนุษย์ 
(Human Capital) ให้เกิดขึ้นในทุกๆ ระดับของสังคม ถือได้ว่ามนุษย์เป็นหัวใจและกลไกส าคัญของ
กระบวนการพัฒนา การพัฒนาคน (Human Development) ๒  จะต้องได้รับการเอาใจใส่โดยองค์การ 
ซึ่งต้อมีการพัฒนาให้มีคุณภาพ มีศักยภาพ มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญเพ่ือพัฒนาองค์กร
ให้ยั่งยืนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาบุคลากรเป็นการด าเนินการให้บุคลากรได้มี
ประสบการณ์และเรียนรู้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งในอันที่จะน ามาปรับปรุงความสามารถในการท างานและ
ส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากรพัฒนา มิได้หมายถึงเฉพาะการฝึกอบรมเท่านั้นยังหมายถึง          
การเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เกิดจากการจัดขในช่วงระยะเวลาที่ก าหนดเฉพาะเจาะจงและได้รับการ
ออกแบบที่จะน าไปสู่ความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร ได้แก่ 
การศึกษา การฝึกอบรม และการพัฒนา๓  เพ่ือให้เกิด ความรู้ ความสามารถ ตลอดจนทักษะหรือความ
ช านาญของแต่ละคนที่สั่งสมอยู่ในตัวเอง และสามารถจะน าสิ่งเหล่านี้มารวมกันเข้าด้วยกันจนเกิดเป็น
ศักยภาพขององค์กร หรือเป็นทรัพยากรที่ส าคัญและมีคุณค่าซึ่งจะท าให้องค์กรนั้นมีความสามารถสร้าง
ความได้เปรียบเหนือคู่แข่งขัน ความสามารถหลายๆ อย่างที่อยู่ในบุคลากร  
 

          ในทางพระพุทธศาสนามีค าที่มีความหมายว่าท าให้เจริญงอกงาม หรือฝึกฝนให้เจริญ
ยิ่งขึ้นไป ซึ่งมีความหมายอย่างเดียวกับพัฒนานี้ หลายค า ค าที่มีความหมายกระชับจ าเพาะที่จ ากัด
ขอบเขต ที่ใช้กับการท าชีวิตให้เจริญงอกงาม ได้แก่ค าว่า ภาวนา เมื่อได้ศัพท์เฉพาะ ส าหรับการพัฒนา
ชีวิตแล้ว เราก็แยกการใช้ถ้อยค ากันออกไปให้ชัดเจนได้ไม่สับสน คือ ถ้าพัฒนาสิ่งที่เป็นรูปธรรม
ภายนอก เช่น พัฒนาวัตถุ พัฒนาสังคม พัฒนาบ้านเมือง พัฒนากิจการต่างๆ ก็ใช้ค าว่า พัฒนา          
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ฝึกอบรม การท าให้เกิดข้ึนหรือการเจริญ ซึ่ง ๔ เรื่องของการภาวนาที่ปรากฏในหลักธรรม ประกอบด้วย 
กายภาวนา ศีลภาวนา จิตภาวนาและปัญญาภาวนา   
 

           กายภาวนา ในทางพระพุทธศาสนา คือ การพัฒนากาย เป็นการพัฒนาความสัมพันธ์กับ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ให้เป็นไปในทางที่เกิดประโยขน์แก่ชีวิต โดยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับวัตถุ 
สิ่งแวดล้อม ปัจจัย ๔ จนถึงความสัมพันธ์กับธรรมชาติแวดล้อมโดยทั่วไป ศีลภาวนา ในทาง
พระพุทธศาสนา คือ การพัฒนาศีล เป็นเรื่องความสัมพันธ์ในสังคม ในด้านการมีชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนใน
สังคม ศีลเป็นสภาพหรือคุณสมบัติของตัวบุคคล เป็นเรื่องของการที่บุคคลนั้นมีระเบียบในการด าเนิน
ชีวิตและในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนด้วยดี จิตภาวนา ในทางพระพุทธศาสนา คือการพัฒนาจิต หรือการท า
จิตใจให้เจริญงอกงาม จิตใจนั้นมีความสุข เป็นจิตที่มีความเบิกบาน มีปีติ มีความอ่ิมใจ และปัญญา
ภาวนา ในทางพระพุทธศาสนา คือ การท าปัญญาให้เจริญงอกงาม ในระดับต่างๆ การรับรู้เข้ามาเป็น
ประสบการณ์ ตรงตามสภาพของมันรับรู้ตามความเป็นจริง ไม่บิดเบือน ปรุงแต่ง การคิดการวินิจฉัย
หรือวางแผนต่างๆ อย่างถูกต้อง ตรงตามสภาพโดยบริสุทธิ์ ไม่ตกอยูในอ านาจครอบง าของอคติ       
เป็นปัญญาที่ใช้แก้ปัญหาต่างๆ ความรู้เท่าทันโลกและชีวิตตามเป็นจริง เป็นต้น 
 

 บุคลากรภาครัฐจึงต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะตามที่ทาง
ราชการต้องการ และจากสภาวการณ์ในโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ท าให้ระบบ
ราชการมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการปรับตัวเพ่ือให้สามารถบริหารประเทศให้อยู่รอดและเจริญก้าวหน้า
ได้ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐจึงเป็นกลไกส าคัญที่จะสนับสนุนให้ระบบราชการมีบุคลากรที่มี
คุณภาพสูงและมีความพร้อมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารประเทศท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว นโยบายในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐจากเดิมท่ีเคยเน้นให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจึงกลาย
มาเป็นการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้รู้รอบ รู้ลึก เพ่ือเป็นแรงผลักดันต่อความส าเร็จขององค์กร 
เช่นเดียวกับภาคราชการส่วนท้องถิ่น การกระจายอ านาจและการถ่ายโอนอ านาจจากส่วนกลางไปสู่ส่วน
ท้องถิ่น มีจุดมุ่งหมายที่ส าคัญคือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้คล่องตัวมากขึ้น โดยมี
บุคลากรส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การพัฒนาบุคลากรส่วนท้องถิ่นจึงเป็นเครื่องมือในการที่จะ
สนับสนุนให้เจตนารมณ์ดังกล่าวบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
 

 ซึ่งที่ผ่านมาการพัฒนาบุคลากรส่วนท้องถิ่น พบว่าสภาพปัญหาในการพัฒนาบุคลากร
เป็นไปในลักษณะต่างคนต่างพัฒนา ยังขาดการบูรณาการความรู้ ความสามารถ ทักษะและทัศนคติใน
การปฏิบัติงานที่พึงประสงค์ในภาพรวม๕ จากปัญหาในการพัฒนาบุคลากรเป็นไปในลักษณะต่างคนต่าง
พัฒนา ยังขาดการบูรณาการความรู้ ความสามารถ ทักษะและทัศนคติในการปฏิบัติงาน ผู้วิจัยจึงเห็นถึง
ความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในการศึกษาวิธีการพัฒนาทุนมนุษย์ตามหลักพุทธธรรมขององค์การ
                                                   
 ๕ ส านักงาน คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย, ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐, (ออนไลน์), แหล่งที่มา : http:// 
www.local.moi.go.th, [๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗]. 
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บริหารส่วนจังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง รวมถึงรูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์ตามหลักพุทธธรรมมาใช้ใน
การพัฒนาทุนมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยเลือก
ศึกษาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุตรดิตถ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย องค์การบริหารส่วนจังหวัด
พิษณุโลก และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือให้ได้รูปแบบและวิธีการประยุกต์ใช้หลักพุทธ
ธรรมในการพัฒนาทุนมนุษย์ในองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ให้
เป็นระบบและได้มาตรฐานเดียวกัน อันจะส่งผลให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมีคุณภาพและคุณธรรมอย่างแท้จริง  

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๑. เพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาทุนมนุษย์ 
      ๒. เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปในการพัฒนาทุนมนุษย์ตามหลักพุทธธรรมขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

๓. เพ่ือน าเสนอรูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์ตามหลักพุทธธรรมขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
 
 

๓. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 

 ผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง มีข้อมูลหลายส่วนที่ต้องท าการรวบรวมข้อมูล
มาประกอบกันให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์การวิจัย ซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) การด าเนินการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวิธีการและ
ขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามล าดับดังต่อไปนี้ 
 
 

 ขั้นที่ ๑ ศึกษาข้อมูลจากเอกสารขั้นปฐมภูมิ (Primary Source) ได้แก่ ข้อมูลจาก
พระไตรปิฎก อรรถกา ฎีกา อนุฎีกา ทั้งฉบับภาบาลีและภาษาไทย ศึกษาข้อมูลจากเอกสารขั้นทุติยภูมิ 
(Secondary Source) ได้แก่ เอกสาร หนังสือ ต าราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทุนมนุษย์
ตามหลักพุทธธรรม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
 ขั้นที่ ๒ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) จ านวน ๒๕ 
รูป/คน  
 ขั้นที่ ๓ การบูรณาการแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาทุนมนุษย์ตามหลักพุทธธรรม ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน น ามาวิเคราะห์ 
SWOT Analysis มาร่วมก าหนดและจัดสร้างรูปแบบ (Model) 
 ขั้นที่ ๔ จัดสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion : FGD) โดยมีผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะจ านวน ๑๑ รูป/คน เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์ตามหลัก



ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ)  พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙542

 

พุทธธรรม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
เพ่ือหาข้อสรุป ปัญหา และข้อเสนอแนะในรูปแบบที่สมบูรณ์ 
 ขั้นที่ ๕ น าเสนอรูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์ตามหลักพุทธธรรมขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ต่อการประชุมประชาพิจารณ์ 
(Public Hearing) และน าข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมมาน าเสนอเขียนเป็นความเรียงต่อไป 
    

๔. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูล
หลัก จ านวน ๒๕ รูป/คน และแบบสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) จากผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน ๑๑ รูป/คน โดยก าหนดแนวค าถามการวิจัยจากข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือน าเป็นข้อมูลใน
การจัดสนทนากลุ่มและน ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และหาข้อสรุปร่วมของข้อมูล 
 
 

๕. ผลการวิจัย 
 การพัฒนาทุนมนุษย์ตามหลักพุทธธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง 
เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สรุปรายละเอียดดังนี้ 
 

 ๑) การพัฒนาทุนมนุษย์ตามแนวคิดของ ลีโอนาร์ด แนดเลอร์ (Leonard Nadler) คือ การ
พัฒนาที่ตัวบุคคล เพ่ือให้บุคคลนั้นๆมีศักยภาพในการสนองตอบต่อความต้องการขององค์การและสังคม 
โดยมีกิจกรรมต้องปฏิบัติได้แก่ การฝึกอบรม (Training) การศึกษา (Education) และการพัฒนา 
(Development) ซึ่งเป็นการพัฒนาที่เพ่ิมพูนความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) ความสามารถ 
(Capacities) ตลอดจนทัศนคติ (Attitude) ตามคุณลักษณะหลักของข้าราชการเพ่ือรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ได้แก่ การปรับทัศนคติเสริมสร้างอัตลักษณ์ เพ่ิมศักยภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ และ
การพัฒนาทักษะก้าวสู่สากล   
 ๒) สภาพทั่วไปในการพัฒนาทุนมนุษย์ตามหลักพุทธธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ภาคเหนือตอนล่าง เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ภาคเหนือตอนล่าง มีแนวทางในการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ ตลอดจน
ทัศนคติในการปฏิบัติงาน โดยได้มีการจัดท าแผนแม่บทในการพัฒนาข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจ า
และพนักงานจ้าง โดยยึดยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐ ตามที่
ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ได้ก าหนดไว้มาเป็นแนวทางในการพัฒนาข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง  เพ่ือ
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน ส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ส่งเสริมความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และส่งเสริมทัศนคติในการอยู่ร่วมกัน โดยผ่านกระบวนการการฝึกอบรม 
(Training) การศึกษา (Education) และการพัฒนา (Development)     
  ๓) รูปแบบในการพัฒนาทุนมนุษย์ตามหลักพุทธธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยน าหลักภาวนา ๔ มาใช้เป็นกรอบในการ
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พัฒนา ประกอบด้วย ๑) กายภาวนา พัฒนากาย ๒) ศีลภาวนา พัฒนาศีล ๓) จิตภาวนา พัฒนาจิตใจ 
และ ๔) ปัญญาภาวนา พัฒนาปัญญา บูรณาการเข้ากับการพัฒนาทุนมนุษย์ตามแนวคิดของ ลีโอนาร์ด 
แนดเลอร์ (Leonard Nadler) ก าหนดเป็นรูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย ๓ รูปแบบ ดังนี้ 
 

 ด้านการฝึกอบรม เพ่ือเป็นการปรับทัศนคติเสริมสร้างอัตลักษณ์ โดยมีแนวทางการปฏิบัติ
ดังนี้ ๑) ส่งเสริมการฝึกอบรมและจัดโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ในการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอ่ืน      
๒) ส่งเสริมการฝึกอบรมทักษะการใช้กฎหมายอย่างถูกต้อง ๓) ส่งเสริมโครงการฝึกอบรมข้าราชการที่ดี 
และเสริมสร้างทัศนคติที่จ าเป็น ๔) ส่งเสริมโครงการฝึกอบรมทักษะสู่อาเซียน ส่งเสริมความตระหนักรู้
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน  
 ด้านการศึกษา เ พ่ือเพ่ิมศักยภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ  โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้            
๑) ส่งเสริมการศึกษาเกี่ยวกับบริบทนานาชาติ ได้แก่ การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ วัฒนธรรม สังคม 
เศรษฐกิจของประเทศสมาชิก ๒) ส่งเสริมการศึกษาด้านกฎหมาย และโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
๓) เสริมสร้างความรู้ เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมนธรรม เพ่ือเสริมสร้างมาตรฐานเดียวกัน ๔) ส่งเสริม
การศึกษาของบุคลากร และเสริมสร้างความช านาญในอาชีพอย่างต่อเนื่อง 
  ด้านการพัฒนา เพ่ือพัฒนาทักษะก้าวสู่สากล โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ ๑) ส่งเสริมการ
พัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ๒) ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการใช้
กฎหมายอย่างถูกต้อง และการพัฒนาทักษะภาวะผู้น าในทุกระดับ ๓) ส่งเสริมโครงการปฏิบัติธรรม 
รักษาศีล เสริมสร้างทักษะทางจิตให้มีสมาธิในการปฏิบัติงาน ๔) ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านภาษา 
และการใช้เทคโนโลยี 
 

๖. อภิปรายผล 
 การศึกษาเรื่อง การพัฒนาทุนมนุษย์ตามหลักพุทธธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ภาคเหนือตอนล่าง เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สามารถสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
 การพัฒนาทุนมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง เพ่ือรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ด้านการฝึกอบรม (Training) โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พระครูนิวิฐศีลขันธ์ (ณรงค์ ฐิตวฑฺฒโน) พบว่า รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์ตามหลักพุทธธรรมใน
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น   โดยมี “ไตรสิกขา” ที่ประกอบด้วย ศีล สมาธิ และปัญญาเป็นรากฐานใน
การพัฒนานั้น หลักส าคัญในการพัฒนาจะต้องอาศัยกระบวนการและวิธีการฝึกอบรม การจัดการศึกษา 
และหลักแห่งการพัฒนาตนเองเพ่ือพัฒนาองค์กรตามแนวคิดทฤษฎีของ Leonard Nadler มาเป็น
ส่วนประกอบ๖ 

                                                   
 ๖ พระครูนิวิฐศีลขันธ์ (ณรงค์ ฐิตวฑฺฒโน), “รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์ตามหลักพุทธธรรมในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น”, ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต , สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 
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 การพัฒนาทุนมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง เพ่ือรองรับการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน ด้านการศึกษา (Education) โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พรพิมล แย้มศรี พบว่า การพัฒนาบุคลากรของข้าราชการครู มี ๓ ด้าน คือ ด้านการศึกษาเพ่ิมคุณวุฒิ 
ด้านการศึกษาดูงานและฝึกอบรม และด้านการเลื่อนต าแหน่งทางวิชาการ มีความต้องการมากทีสุด คือ 
ด้านการเลื่อนต าแหน่งทางวิชาการ มีความต้องการพัฒนาด้านการฝึกอบรมและปฏิบัติงานจริง ซึ่งการ
พัฒนาในแต่ละรูปแบบนั้นมีความเหมาะสมกับช่วงอายุของข้าราชการครู  ด้านการศึกษา ดูงานและ
ฝึกอบรมกับ ด้านการเลื่อนต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต้น๗ 
 การพัฒนาทุนมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง เพ่ือรองรับการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน ด้านการพัฒนา (Development) โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ อนุวัต กระสังข์ พบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรตามแนวพุทธเพ่ือแกปัญหาบริโภค
นิยมของเยาวชนนั้น สถาบันครอบครัว สังคม ตองปรับเปลี่ยนมาตรฐานการเลี้ยงดูหรือจัดการสร้าง
สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาสติปัญญาของเยาวชนให้ถูกต้องเหมาะสม และจัดการศึกษาอบรมขัด
เกลาเยาวชนไดเรียนรูและเข้าใจถึงคุณค่าวัฒนธรรมอันดีงาม๘ 
 รูปแบบในการพัฒนาทุนมนุษย์ตามหลักพุทธธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยน าหลักภาวนา ๔ มาใช้เป็นกรอบในการพัฒนา 
ประกอบด้วย ๑) กายภาวนา พัฒนากาย ๒) ศีลภาวนา พัฒนาศีล ๓) จิตภาวนา พัฒนาจิตใจ และ ๔) 
ปัญญาภาวนา พัฒนาปัญญา บูรณาการเข้ากับการพัฒนาทุนมนุษย์ตามแนวคิดของ ลีโอนาร์ด แนด
เลอร์ (Leonard Nadler) ก าหนดเป็นรูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย ๓ รูปแบบ ดังนี้ 
 

 ด้านการฝึกอบรม เพ่ือเป็นการปรับทัศนคติเสริมสร้างอัตลักษณ์ โดยมีแนวทางการปฏิบัติ
ดังนี้ ๑) ส่งเสริมการฝึกอบรมและจัดโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ในการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอ่ืน       
๒) ส่งเสริมการฝึกอบรมทักษะการใช้กฎหมายอย่างถูกต้อง ๓) ส่งเสริมโครงการฝึกอบรมข้าราชการที่ดี 
และเสริมสร้างทัศนคติที่จ าเป็น ๔) ส่งเสริมโครงการฝึกอบรมทักษะสู่อาเซียน ส่งเสริมความตระหนักรู้
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ขวัญฟ้า รังสิยานนท์ พบว่า การน า
พระพุทธศาสนาสู่กระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษามีการเตรียมการ  การด าเนินการ และการ
ประเมินผล เป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ ในส่วนการเตรียมการ ให้เด็กสามารถด าเนินชีวิตได้อย่าง
ถูกต้อง ดีงาม พัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในด้านกาย ศีล(สังคม) จิตใจและปัญญาด้านครูต้อง
มีแผนปฏิบัติ พัฒนาตนเองเป็นกัลยาณมิตรที่ดีและมีการเตรียมการจัดสภาพแวดล้อมเน้นความร่มรื่น  
                                                   

     ๗ พรพิมล แย้มศรี, “การพัฒนาบุคลากรของข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี 
เขต ๓ จังหวัดชลบุรี”, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชานโยบายสาธารณะ, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา, 
๒๕๔๙). 
 ๘.อนุวัต กระสังข์ “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรตามแนวพุทธภายใต้กระแสบริโภคนิยม”, 
ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 
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สวยงามตามธรรมชาติ มีบรรยากาศที่เสริมองค์ธรรม มีการจัดตั้งหิ้งพระ/ที่บูชาพระ มีกติกาของมุมติด
ไว้ชัดเจน นอกจากนี้ยังมีบอร์ดแสดงผลงานเด็ก ค าชื่นชมและข้อเตือนใจต่างๆด้านการด าเนินการ๙   
 ด้านการศึกษา เ พ่ือเพ่ิมศักยภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ  โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้            
๑) ส่งเสริมการศึกษาเกี่ยวกับบริบทนานาชาติ ได้แก่ การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ วัฒนธรรม สังคม 
เศรษฐกิจของประเทศสมาชิก ๒) ส่งเสริมการศึกษาด้านกฎหมาย และโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
๓) เสริมสร้างความรู้ เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมนธรรม เพ่ือเสริมสร้างมาตรฐานเดียวกัน ๔) ส่งเสริม
การศึกษาของบุคลากร และเสริมสร้างความช านาญในอาชีพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ                
ดร.พัชราวลัย วงศ์บุญสิน และคณะ พบว่า ทุกประเทศอาเซียนมีฐานการปรับปรุงและพัฒนา
การศึกษาของประเทศตั้งแต่ระดับกฎหมายสูงสุดของประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
โดยมีการจัดท ากฎหมายว่าด้วยการศึกษา สอดคล้องรองรับ ซึ่งประเทศส่วนใหญ่มีการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ถึงแม้ว่าจะมีเพียงไม่กี่ประเทศที่ให้แผนดังกล่าวอยู่ใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็ตาม โดยแผนดังกล่าวมีความส าคัญในลักษณะของแผน
ยุทธศาสตร์ชี้น าในการจัดท าและด าเนินการแผนต่างๆ อย่างต่อเนื่องสอดคล้องกันทั้งประเทศ ซึ่งอาจ
แบ่งออกได้เป็น แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา แผนพัฒนาการอุดมศึกษา 
ตลอดจนแผนปฏิบัติการในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและในระดับสถานศึกษา ในการพัฒนาสังคมให้เป็น
สังคมแห่งความรู้น าพาไปสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ ให้ประชาชนพลเมืองในแต่ละประเทศได้รับ
โอกาสเท่าเทียมกันในการเรียนรู้ และมีปัญญาเป็นทุนไว้สร้างงานสร้างรายได้ พาประเทศสู่เป้าหมายที่
วางไว้ กระนั้นก็ตาม หลายประเทศอาเซียนยังคงห่างไกลจากขั้นตอนในการก้าวถึงแผนเฉพาะแยกย่อย
ข้างต้น๑๐  
 ด้านการพัฒนา เพ่ือพัฒนาทักษะก้าวสู่สากล โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ ๑) ส่งเสริมการ
พัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ๒) ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการใช้
กฎหมายอย่างถูกต้อง และการพัฒนาทักษะภาวะผู้น าในทุกระดับ ๓) ส่งเสริมโครงการปฏิบัติธรรม 
รักษาศีล เสริมสร้างทักษะทางจิตให้มีสมาธิในการปฏิบัติงาน ๔) ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านภาษา 
และการใช้เทคโนโลยี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประยูร อรัญรุท พบว่าการด าเนินการในการอ านวย
ความเป็นธรรมของอ าเภอ มีปัญหา ๕ ด้าน ดังนี้ ๑) บุคลากรของอ าเภอขาดการพัฒนาองค์ความรู้และ
จิตส านึกในการอ านวยความเป็นธรรม ๒) อ าเภอขาดงบประมาณในการด าเนินการในการอ านวยความ
เป็นธรรม ๓) อ าเภอขาดการจัดระบบงานที่มีประสิทธิภาพ ๔) อ าเภอขาดการสร้างเครือข่ายในการ

                                                   
 ๙ ขวัญฟ้า รังสิยานนท์, “การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้แนวพุทธ ส าหรับเด็กปฐมวัย”, 
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรามค าแหง,๒๕๔๙). 

    ๑๐ พัชราวลัย วงศ์บุญสิน และคณะ, การเปรียบเทียบการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในกลุ่มอาเซียน 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,        
รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร, ๒๕๕๗), หน้า ๑๗๔. 
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ท างานในอ านวยความเป็นธรรม และ๕) อ าเภอขาดการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง๑๑ และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ พีธะกัญญ์ สุขโพธารมณ์ พบว่า การก าหนดทิศทางเพ่ือก้าวสู่การเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อการเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรและ
นักศึกษา ด้วยเหตุนี้สถานศึกษาซึ่งถือเป็นกลไกหลักส าคัญในการขับเคลื่อนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ต้องสร้างความเข้าใจและให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือให้บุคลากรและนักศึกษา
ตระหนักถึงความส าคัญของการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน และพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองให้เท่าเทียมกับประเทศสมาชิกในสังคมอาเซียน 
 

๗. ข้อเสนอแนะ 
 ๑. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 การพัฒนาทุนมนุษย์เป็นส่ิงส าคัญในทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน ควรน า
ผลงานวิจัยนี้ไปประยุกต์ใช้ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาบุคลากรในด้านการฝึกอบรม ด้านการศึกษา        
และด้านการพัฒนา โดยผ่านกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
 ๑. การปฐมนิเทศ โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด และบทบาทหน้าที่ของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้างที่ได้รับมอบหมาย 
 ๒. การฝึกอบรม จัดให้มีโครงการฝึกอบรมในสายงานผู้บริหารตามแผนการด าเนินการ
ฝึกอบรมบุคลากรท้องถิน่ เพ่ือพัฒนาความรู้และวิสัยทัศน์ในการท างานของผู้บริหาร โครงการฝึกอบรม
สายงานผู้ปฏิบัติตามแผนด าเนินการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงานใน
หน้าที่รับผิดชอบ  
 ๓. การศึกษาหรือการดูงาน โครงการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพ เพ่ือน าความรู้ที่ได้มา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด  
 ๔. การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการสัมมนา โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ สัมมนา    
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้แก่บุคลากรฝ่ายบริหาร กองคลัง กองช่าง และบุคลากรในหน่วยงาน เพ่ือเป็น
การเพ่ิมความรู้ด้านทักษะ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 ๕. การสอนงานการให้ค าปรึกษาหรือวิธีการอ่ืน โครงการสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรีและปริญญาโท โครงการอ่ืนๆ ที่สามารถก าหนดได้ภายหลังตามความจ าเป็นและ
สถานการณ์ เพ่ือยกระดับความรู้ของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 

                                                   
  ๑๑ ประยูร อรัญรุท, “ยุทธศาสตร์การอ านวยความเป็นธรรมของอ าเภอตามหลักพุทธธรรม”, ปริญญา
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๗). 
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 ๒. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 ๑. แนวทางในการพัฒนาบุคลากรโดยจัดท าแผนแม่บทในการพัฒนาข้าราชการ พนักงาน 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง โดยยึดยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗-
๒๕๖๐ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดไว้มาเป็นแนวทางในการพัฒนาข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจ า
และพนักงานจ้าง 
 ๒. องค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องมีการก าหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือสร้าง
กลุ่มผู้น าและองค์การสุจริตธรรมที่มีศักดิ์ศรี 
  ๓. องค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ สร้างทักษะ และพัฒนา
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ และการปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

 ๓. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 

 ๑. ควรน าผลการวิจัยในครั้งนี้ไปศึกษาหาประสิทธิภาพ เพ่ือให้เหมาะสมในการพัฒนาทุน
มนุษย์ขององค์กรต่างๆ 
 ๒. ควรน าการศึกษารูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์จากการวิจัยนี้ ไปใช้ในองค์กรต่างๆ       
เพ่ือเปรียบเทียบว่ามีประสิทธิภาพแตกต่างกันหรือไม ่
 ๓. ควรศึกษาการพัฒนาบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชน  ที่มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ ทักษะและทัศนคติในการปฏิบัติงานของบุคลากรเปรียบเทียบกับการพัฒนาองค์กรตาม
แนวทั่วไปว่าจะมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด 
 

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 

 (๑) หนังสือ : 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). ธรรมกับการพัฒนาชีวิต. ธรรมกถา ปาฐกถา พิมพ์คร้ังแรก, 
 ๒๕๓๒. 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ . แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย     
 (พ.ศ.๒๕๕๖ - พ.ศ.๒๕๖๑). กรุงเทพมหานคร : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
 ราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.), ๒๕๕๖. 
 

(๒) ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/รายงานวิจัย : 
ขวัญฟ้า รังสิยานนท์. “การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้แนวพุทธ ส าหรับเด็กปฐมวัย”. 
 วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๙. 
ประยูร อรัญรุท. “ยุทธศาสตร์การอ านวยความเป็นธรรมของอ าเภอตามหลักพุทธธรรม”. ปริญญา
 พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 
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พระครูนิวิฐศีลขันธ์ (ณรงค์ ฐิตวฑฺฒโน), “รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์ตามหลักพุทธธรรมในองค์กร
 ปกครองส่วนท้องถิ่น”. ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์.
 บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 
พรพิมล แย้มศรี. “การพัฒนาบุคลากรของข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต
 ๓ จังหวัดชลบุรี”. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชานโยบายสาธารณะ. บัณฑิตวิทยาลัย: 
 มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๙. 
พัชราวลัย วงศ์บุญสิน และคณะ. การเปรียบเทียบการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในกลุ่มอาเซียน
 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์
 มหาวิทยาลัย. รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร, ๒๕๕๗. 
อนุวัต กระสังข์. “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรตามแนวพุทธภายใต้กระแสบริโภคนิยม”. 
 ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ . บัณฑิตวิทยาลัย : 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 
 

(๓) เว็ปไซต์ : 
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การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้น าส าหรับการเปลี่ยนแปลงของหัวหนา้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ในสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

Curriculum Development of Change for Leadership Training in 
the Education Department Office of  Secondary Education 

 
จารึก  ไกรนรา 

 
บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ๑)  เพ่ือพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้น าส าหรับการ
เปลี่ยนแปลง และ ๒) เพ่ือทดลองใช้และปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้น าส าหรับการ
เปลี่ยนแปลง (Change For Leadership) ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในสถานศึกษา  สังกัด
ส านักงานการศึกษามัธยมศึกษา กลุ่มตัวอย่างคือหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน ๓๒ คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ  ๑) แบบทดสอบวัดความรู้เรื่องภาวะผู้น าส าหรับการเปลี่ยนแปลง 
(Change for Leadership) และ ๒) แบบวัดเจตคติที่มีต่อภาวะภาวะผู้น าส าหรับการเปลี่ยนแปลง 
(Change for Leadership) ๓) แบบสังเกตพฤติกรรมของภาวะผู้น าส าหรับการเปลี่ยนแปลง
(Change for Leadership) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และ Independent t-test  ผลการวิจัยพบว่า  ๑. หลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้น าส าหรับ
การเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในสถานศึกษาที่สร้างขึ้นประกอบด้วย ๖ 
องค์ประกอบ คือ ๑) วิสัยทัศน์ (Vision)  ๒) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity Thinking) ๓) ความ
สมานฉันท์ (Conformity or Agreement) ๔) ค่านิยม   (Popularity or Value) ๕) องค์ความรู้
และการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge and Knowledge Management) ๖) กระบวนการการ
เปลี่ยนแปลง (Change Process) 
 ค าส าคัญ หลักสูตรฝึกอบรม, การพัฒนาหลักสูตร, ภาวะผู้น า, ภาวะผู้น าส าหรับการ
เปลี่ยนแปลง (ถ้ามี) 

 
Abstract 

The purposes of this research for that is 1) to curriculum development 
of training curriculum change for leadership and 2) to try and improve training 
courses in the education department office of   secondary education in thailand. 
Change for leadership head of group learning in schools. Office of  secondary 

                                                           
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้น า คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 
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education in the sample is head of learning number ๓๒ was used in this study were 
1) test the knowledge of the Change for Leadership . Attitude test Change for 
Leadership   and 2) the attitude and measurement change for leadership  
3) observation of the behavior of the change for leadership. The  statistics  that  
used  in   data analysis was  Independent   t-test.  The  results showed that.  
1) Curriculum Development of  Change for Leadership Training  in the Education 
Department Office of   Secondary Education in Thailand , created consisting of six 
components: 1) Vision 2) Creativity Thinking 3) Conformity or Agreement  
4) (Popularity or Value 5) Knowledge and Knowledge Management 6) Change 
Process.  
 Keyword Training, Curriculum and Development, Leadership , Change for 
Leadership  (ถ้ามี) 
 
บทน า 

จากรายงานผลการจัดล าดับการศึกษาของไทยเทียบเท่ากับนานาประเทศทั่วโลกพบว่า
การศึกษาของประเทศไทยนั้นยังพบกับปัญหามากมายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณธรรม
และคุณภาพและประสบผลส าเร็จในการพัฒนาประเทศชาติ  ศาสนา สังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  
การปกครอง  การศึกษา  ความแตกแยกและความเหลื่อมล้ าทางสังคม สภาพแวดล้อมและการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข การก้าวสู่โลกอาเซียน  การเป็นพลโลก   จะเห็นได้ว่าสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น
ดังกล่าวเกิดจากการกระท าของทรัพยากรมนุษย์ทั้งสิ้น  ดังนั้นการปฏิรูปการศึกษาจึงเป็นกลไกหนึ่ง
ที่จะช่วยในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  มีคุณธรรมและมี
คุณภาพของประเทศ  ที่เป็นแนวทางในการก าหนดแนวนโยบายเพ่ือการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสม
และปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในด้านการพัฒนา  การก าหนดแนวทางและนโยบายในการปฏิรูป
การศึกษาในด้านคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพทันต่อเหตุการณ์อย่างเหมาะสมโดยไม่มี
การขาดตอน  ลดความเหลื่อมล้ า การขัดแย้ง ทางการเมืองการปกครองที่มีผลอย่างยิ่งในการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนเพ่ือลดการขัดแย้งทางสังคมและการขาดคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์อย่างใน
ปัจจุบัน๑  

การปฏิรูปการศึกษา จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดที่เป็นผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
มนุษย์ให้มีคุณภาพและมีคุณธรรมในการอยู่ร่วมกันของประเทศชาติอย่างมีความสุข ดังนั้นผู้เรียน  
บิดามารดา ผู้ปกครอง ผู้บริหาร ครูอาจารย์  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน  และ
ประเทศชาติเป็นสิ่งส าคัญที่สุดในการขับเคลื่อนและพัฒนาความรู้ความสามารถของคนไทยให้มี

                                                           
๑ กระทรวงศึกษาธิการ, รายงานผลการจัดล าดับการศึกษาของไทยเทียบเท่ากับนานาประเทศทั่ว

โลก,(กรุงเทพมหานคร : การศาสนา, ๒๕๕๑) หน้า ๑ – ๕. 
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ความรู้ความสามารถและศักยภาพที่ทัดเทียมกับนานาประเทศที่ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างกว้างขวาง 
และสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการศึกษาหาข้อมูลข่าวสารกับนานาประเทศได้  เพราะในสภาพ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน สภาพปัญหาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง เทคโนโลยี
สารสนเทศ ความเหลื่อมล้ าทางสังคม การสื่อสาร ศักยภาพและคุณภาพ ภัยพิบัติ สภาพแวดล้อม 
ศาสนาและวัฒนธรรม คุณธรรมจริยธรรม ยาเสพติด การทุจริตคอรัปชั่น เกิดจากการกระท าของ
มนุษย์ทั้งสิ้น จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการแก้ไขที่เร่งด่วนตามแนวนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ของ
กระทรวงศึกษาธิการเพ่ือเป็นการพัฒนาคนไทยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาของชาติและ
เป็นพลโลก และเพ่ือรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จะต้องมีการพัฒนาตนเองและองค์กรจนเกิดสิ่งใหม่ๆอย่าง
ถูกต้องและประสบผลส าเร็จจะต้องมีภาวะผู้น าส าหรับการเปลี่ยนแปลง (Change for Leadership) 
เพ่ือเสริมสร้างความส าเร็จของการปฏิรูปการศึกษาอยู่ที่การปฏิรูปการเรียนการสอนและการเรียนรู้
ตลอดชีวิตดังที่ได้ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่ได้ก าหนดให้การจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยให้
ผู้เรียนได้มีพัฒนาการตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียนและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าหาความรู้ ได้คิด ปฏิบัติจริง ใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย เรียนรู้อย่างบูรณาการ ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้และวัด
ประเมินผลตามสภาพจริง และมีการปรับปรุงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลตามสภาพจริงที่เชื่อมโยงประสบการณ์และการเรียนไว้ด้วยกันหรือเป็นการเชื่อมโยง
เนื้อหาที่เรียนกับโลกแห่งความเป็นจริง โดยมุ่งให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ที่มีความหมาย โดยผู้เรียน
ได้ใช้วิธีการสืบสอบ คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน ตัดสินใจได้เอง โดยใช้กระบวนการเป็น
ยุทธศาสตร์ในการคิดอย่างเป็นระบบ  และมีเป้าหมายที่แสดงความส าเร็จของการท างาน และ
ผู้เรียนสามารถน าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ปฏิบัติในชีวิตจริงได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการบริหาร
จัดการของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในการบริหารจัดการด้านการพัฒนาหลักสูตรการจัดการ
เรียนการสอนของสถานศึกษาให้เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาและพฤติกรรมการสอนของบุคลากร 
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้
เหมาะสมกับผู้เรียนเป็นรายบุคคลและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้พัฒนาครูให้เหมาะสมตาม
จริตและตัวตนของแต่ละบุคคลอย่างเหมาะสมและประสบผลส าเร็จตามความชอบและความถนัด
ของแต่ละบุคคล ดังนั้นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นผู้มีบทบาทที่ส าคัญที่สุดในการจัดการเรียน
การสอนและการพัฒนาผู้เรียนให้มีความก้าวหน้าและทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่มีผลกระทบ
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและประเทศชาติที่เกิดขึ้นในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นด้านทรัพยากรมนุษย์
ที่มีคุณภาพต่ า จากสภาพปัญหาความแตกแยกในสังคมที่เกิดขึ้นในสังคม  ความแตกสามัคคี  ความ
ขัดแย้งทางการเมือง การปกครอง ศาสนา เศรษฐกิจ ความเสื่อมทางด้านคุณธรรม จริยธรรม  
ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเสื่อมที่เกิดขึ้นในสังคมเกิดจากการกระท าของมนุษย์ทั้งสิ้นดังนั้น
คุณภาพของมนุษย์จึงเป็นสิ่งส าคัญที่สุดที่จะต้องได้รับการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยใช้
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กระบวนการพัฒนาแบบครบวงจรและเบ็ดเสร็จในตัว  ดังนั้นผู้ที่ส าคัญและมีคุณค่าที่สุดที่จะช่วยใน
การพัฒนาการศึกษาให้กับทรัพยากรมนุษย์ของประเทศชาติก็คือทุกคนที่เป็นมนุษย์รุ่นก่อนหน้าและ
ที่ส าคัญตามมาคือบิดามารดา ผู้บริหาร ครู อาจารย์ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่ใกล้ชิดกับผู้เรียนมาก
ที่สุดก็คือครูผู้สอนจึงเป็นผู้ที่ส าคัญท่ีสุดที่จะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ   

ดังนั้นการสร้างการเปลี่ยนแปลงและการจัดท าหลักสูตรให้ดีขึ้นโดยการด าเนินการ
พัฒนาหลักสูตรเพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆที่ทั นสมัยและเป็นระบบ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ ทัศนคติและภาวะผู้น าส าหรับการเปลี่ยนแปลงให้
ก้าวหน้าและเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา โดยมีปัจจัยหลักที่ส าคัญที่ส าคัญคือการถ่ายโยง
ความรู้กระบวนการจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้และการสร้างกิจกรรมในหลักสูตร
ฝึกอบรมเพ่ือให้เข้าถึงข้อมูล  ความรู้  สารสนเทศใหม่ๆ และประสบการณ์ของแต่ละบุคคล 

ภาวะผู้น าส าหรับการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือรองรับการก้าวสู่
ประชาคมอาเซียนและเป็นพลโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดนั้นสิ่งที่ส าคัญที่สุดในการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้จะต้องมีภาวะ
ผู้น าส าหรับการเปลี่ยนแปลง (Change for Leadership) ตามแนวคิดของ   Suarez and 
Hirshberg๒ Fullan๓ Warren๔ Welch๕ ที่ผู้วิจัยได้สังเคราะห์มาประยุกต์ใช้ในการสร้างหลักสูตร
ฝึกอบรมภาวะผู้น าส าหรับการเปลี่ยนแปลง (Change for Leadership) ประกอบด้วย ๖ 
องค์ประกอบ คือ ๑) วิสัยทัศน์ (Vision) ๒) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity Thinking) ๓) ความ
สมานฉันท์ (Conformity or Agreement) ๔) ค่านิยม   (Popularity or Value) ๕) องค์ความรู้
และการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge and Knowledge Management) ๖) กระบวนการการ
เปลี่ยนแปลง (Change Process) ที่จะน าความส าเร็จไปสู่ชีวิตตนเอง และขององค์กร  

ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาภาวะผู้น าของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในการ
พัฒนาตนเอง  พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้และพัฒนาสถานศึกษาให้มีการพัฒนาผู้เรียนและการจัด
กระบวนการเรียนการสอนซึ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและให้ความช่วยเหลือครูผู้สอนด้านการสนับสนุน
และส่งเสริมประสานงาน การจัดหางบประมาณและช่วยเหลือในการพัฒนาในทุกๆด้านพร้อมทั้ง
ช่วยในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้เหมาะสมและถูกต้องตามหลักและกระบวนการที่เป็นธรรมและ
ถูกต้อง การพัฒนาบุคลากรที่ดีและเหมาะสมและมีคุณภาพนั้นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จะต้อง
เป็นผู้ที่มีภาวะผู้น าส าหรับการเปลี่ยนแปลง (Change for Leadership) ในการน าไปใช้ในการ
                                                           

๒ Suarez, G.& Hirshberg, J. Leadership, (New York: The Free Press, 1981). P, 199.  
๓ Fullan, M.,   Leading in a Culture of Change, San Francisco : Jossey-Bass, 2001) p, 

134. 
๔ Warren, R., Rick  Warren and  The  Purpose That  Drives Him, New  York : 

McGraw –Hill, 2001) p, 14. 
๕ Welch , J., Get  Better  or  Get Beaten : ๒๙ Leadership Secrets  From GE’s Jack 

Welch, (New  York : McGraw –Hill, 2001) p, 97. 
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พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ประสบผลส าเร็จและมีคุณภาพ ดังนั้นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จะต้อง
เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงเนื่องจาก พฤติกรรมการแสดงออกของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ มี
อิทธิพลต่อครูผู้สอนในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพ่ือจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพของ
เด็กไทยเป็นพลเมืองดี เก่ง ฉลาด มีศักยภาพ มีความสุขและสามารถแข่งขันกับทุกประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความจ าเป็นในการสร้างและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมที่เน้นภาวะผู้น า
ส าหรับการเปลี่ยนแปลง (Change for Leadership) ขึ้น จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ผู้วิจัยได้
ตระหนักและเห็นคุณค่าในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการ
บริหารจัดการกลุ่มสาระการเรียนรู้ของตนเองโดยการเลือกตัวแทนมาจากบุคลากรในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ให้มาด ารงต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งเป็นผู้ที่คอยเชื่อมโยงและบริหารจัดการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้และสถานศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ส าคัญอย่างยิ่งในสถานศึกษา  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาทั้งหมด ๔๒ เขตพ้ืนที่จ านวน ๒,๒๖๓ โรงเรียน เพ่ือน า
ผลการวิจัยมาพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือเตรียมพร้อมในการพัฒนาหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่อไป 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย   

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้น าส าหรับการเปลี่ยนแปลง (Change for 
Leadership) ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะของการวิจัยตามกระบวนการวิจัยและพัฒนา ดังนี้ 

๑. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้น าส าหรับการเปลี่ยนแปลง (Change for 
Leadership) ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในสถานศึกษา  สังกัดส านักงานการศึกษา
มัธยมศึกษา 

๒. เพ่ือทดลองใช้และปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้น าส าหรับการเปลี่ยนแปลง 
(Change for Leadership) ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในสถานศึกษา  สังกัดส านักงานการศึกษา
มัธยมศึกษา     
 
ประโยชน์ของการวิจัย   

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้น าส าหรับการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา มีประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ ดังนี้ 

1. หลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจะเป็นประโยชน์ในการใช้อบรมเตรียม
ความพร้อมให้แก่ครูที่จะด ารงต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ต่อไป  

2. ผลของการทดลองใช้หลักสูตรเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารระดับกลางของสังกัดอ่ืนๆ   
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ขอบเขตของการวิจัย   
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้น าส าหรับการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระ

การเรียนรู้ในสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา    มีขอบเขตการศึกษา 
ดังนี้   

ขอบเขตด้านประชากร   
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นข้าราชการครูที่ด ารงต าแหน่งหัวหน้ากลุ่ม

สาระการเรียนรู้ในสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา    จ านวน  ๔๒  เขต
พ้ืนที่  มีโรงเรียนมัธยมศึกษาจ านวน ๒,๒๖๒ โรงเรียนในแต่ละโรงเรียนมี ๘ กลุ่มสาระ รวมเป็น
จ านวนประชากรทั้งหมด  ๑๘,๐๙๖ คน   

 
ขอบเขตด้านเนื้อหา   
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้น าส าหรับการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระ

การเรียนรู้ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ในครั้งนี้ ขอบเขตด้าน
เนื้อหา คือ ภาวะผู้น าส าหรับการเปลี่ยนแปลง (Change for Leadership) ตามแนวคิดของ 
Suarez and Hirshberg ; Fullan ; Warren ; Welch ที่ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ พบว่ามี ๖ 
องค์ประกอบ  คือ           ๑) วิสัยทัศน์ (Vision) ๒) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity Thinking) ๓) 
ความสมานฉันท์ (Conformity  or  Agreement) ๔) ค่านิยม (Popularity or Value) ๕) องค์
ความรู้และการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge and Knowledge Management) ๖) 
กระบวนการการเปลี่ยนแปลง (Change Process)   
วิธีด าเนินการวิจัย   

การวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้น าส าหรับการเปลี่ยนแปลง หัวหน้า
กลุ่มสาระใน สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  การศึกษาครั้งนี้เป็นการ
วิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยมีขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาวะ
ผู้น าส าหรับการเปลี่ยนแปลง ของหัวหน้ากลุ่มสาระโดยใช้กระบวนการฝึกอบรมในการสร้างและการ
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้น าส าหรับการเปลี่ยนแปลง ของหัวหน้ากลุ่มสาระในสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาประกอบด้วย ๔ ขั้นตอนดังนี้   

ขั้นตอนที่ ๑ การหาความจ าเป็นในการฝึกอบรม   
การด าเนินการในขั้นตอนนี้เป็นการหาความจ าเป็นในการฝึกอบรม โดยการสัมภาษณ์

ผู้เกี่ยวข้อง มีรายละเอียดดังนี้ 
ประชากรที่ใช้ในการสัมภาษณ์ คือ ผู้อ านวยการโรงเรียนจ านวน ๓ คน รองผู้อ านวยการ

ฝ่ายวิชาการโรงเรียนจ านวน ๓ คน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน ๓ คน เพ่ือสอบถามความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการในการปฏิบัติงาน  เพ่ือเสริมสร้างให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษาให้มีคุณลักษณะสู่การเป็นผู้น าที่มีภาวะผู้น าส าหรับการเปลี่ยนแปลง  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ปลายเปิด 



555วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยการเดินทางไป
สัมภาษณ์ด้วยตนเองตามที่ได้โทรศัพท์นัดหมายไว้และบันทึกข้อมูลต่างๆไว้ 

การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้น าแบบสัมภาษณ์มาสรุปเป็นประเด็นโดยการจ าแนกเป็น
ข้อๆแต่ละข้อมีรายละเอียดต่างๆ อะไรบ้าง ตามจ านวนที่ต้องการในด้านภาวะผู้น าส าหรับการ
เปลี่ยนแปลง 

ขั้นตอนที่ ๒ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม  
๑. ร่างหลักสูตรฝึกอบรม มีรายละเอียดดังนี้ 

๑.๑ ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น าส าหรับการเปลี่ยนแปลงและ 
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมและหลักสูตรฝึกอบรม  

๑.๒ ร่างหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้น าส าหรับการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระ
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  

๑.๓ น าร่างหลักสูตรฝึกอบรมที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์พิจารณา
และผู้วิจัยน ามาปรับปรุงแก้ไข 

   ๑.๔ สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล ผู้วิจัยแบ่งออกเป็น ๕ ประเภท คือ แบบ
วัดเจตคติต่อภาวะผู้น าส าหรับการเปลี่ยนแปลง แบบวัดภาวะผู้น าส าหรับการเปลี่ยนแปลง 
แบบทดสอบ แบบสังเกตพฤติกรรม และแบบประเมินโครงร่างหลักสูตร   

๒. การหาคุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้น าส าหรับการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยการวิพากษ์
หลักสูตรโดยการสนทนากลุ่มโดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ  

ขั้นตอนที่ ๓ การทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นข้าราชการครูที่ด ารงต าแหน่งหัวหน้ากลุ่ม

สาระการเรียนรู้ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน ๔๒ เขตพ้ืนที่
มีโรงเรียนมัธยมศึกษาจ านวน ๒,๒๖๒ โรงเรียนในแต่ละโรงเรียนมี ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมเป็น
จ านวนประชากรทั้งหมด ๑๘,๐๙๖ คน และตัวอย่างในการทดลองครั้งนี้  ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ในสถานศึกษา จ านวน ๓๒ คน แบบแผนการทดลอง (Research Design)ในการทดลอง
ใช้หลักสูตรฝึกอบรมที่ผู้วิจัยใช้ในครั้งนี้คือโดยใช้แผนการทดลองแบบกลุ่มเดียว  ทดสอบก่อนและ
หลัง (One Group Pretest-Posttest design) การวิจัยครั้งนี้ เป็นการฝึกอบรมระยะสั้นที่ใช้เวลา
ในการอบรม ๓ วันที่เป็นแบบบูรณาการกระบวนการการพัฒนาหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ือให้มี
ภาวะผู้น าส าหรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้าน ความรู้ เจตคติ และทักษะกระบวนการที่น าไปสู่การ
ปรับปรุงเปล่ียนแปลง ตนเอง ผู้ร่วมงาน บุคลากรครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ือน าไปพัฒนาผู้เรียน
และการบริหารจัดการในสถานศึกษาตามหลักการที่มีภาวะผู้น าส าหรับการเปลี่ยนแปลง การ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์การผันแปร และสถิติ
ทดสอบแบบ t-test Independent    

ขั้นตอนที่ ๔ การปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรม 
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การด าเนินการในขั้นตอนนี้  ผู้วิจัยได้น าผลที่ได้จากการทดลองมาปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรและน าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และน ามาปรับปรุงแก้ไขจนได้หลักสูตร
ฝึกอบรมฉบับสมบูรณ์   

 
สรุปผลการวิจัย   

จากผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้น าส าหรับการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  ผู้วิจัยสรุป
ผลการวิจัยได้ดังนี้ 

๑. ผลการหาความจ าเป็น พบว่า หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จะต้องเป็นผู้ที่มีภาวะ
ผู้น าส าหรับการเปลี่ยนแปลง (Change for Leadership) เนื่องจาก พฤติกรรมการแสดงออกของ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ มีอิทธิพลต่อครูผู้สอนในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพ่ือจะ
ช่วยเสริมสร้างศักยภาพของเด็กไทยเป็นพลเมืองดี เก่ง ฉลาด มีศักยภาพ มีความสุขและสามารถ
แข่งขันกับทุกประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. ผลการสนทนากลุ่ม พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นด้วยกับร่างหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้น า
ส าหรับการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระ ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นแต่ขอให้มีการปรับกิจกรรมให้มีความหลากหลายและมีทีมวิทยากรใน
การฝึกอบรม 

๓. ผลการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้น าส าหรับการเปลี่ยนแปลง (Change for 
Leadership) ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานการศึกษามัธยมศึกษา  
ผู้วิจัยน าหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้น าส าหรับการเปลี่ยนแปลงไปทดลองใช้โดยใช้ระยะเวลาในการ
ฝึกอบรม ๓ วัน มีคณะวิทยากรผู้ให้การอบรมจ านวน ๕ คน และผู้ช่วยผู้วิจัยจ านวน ๕ คน                 
มีผู้เข้ารับการอบรม คือหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในสถานศึกษา จ านวน ๓๒ คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง จ านวน ๓๐ คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๗๕ 

(๑) ผลการเปรียบเทียบความรู้ของภาวะผู้น าส าหรับการเปลี่ยนแปลงก่อนและหลัง
การฝึกอบรม ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา พบว่า หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้มีความรู้ของภาวะผู้น าส าหรับการเปลี่ยนแปลงหลัง
การอบรมสูงกว่าก่อนการอบรมทั้งในภาพรวมและรายองค์ประกอบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.๐๕ 

(๒) ผลการเปรียบเทียบเจตคติของภาวะผู้น าส าหรับการเปลี่ยนแปลงก่อนและหลัง
การฝึกอบรม ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา พบว่า  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้มีเจตคติของภาวะผู้น าส าหรับการเปลี่ยนแปลงหลัง
การอบรมสูงกว่าก่อนการอบรมทั้งในภาพรวมและรายองค์ประกอบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.๐๕ 
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(๓) ผลการสังเกตทักษะภาวะผู้น าส าหรับการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา พบว่า หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้มีทักษะองค์ประกอบที่ ๑,๕ และ ๖ อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนทักษะในภาพรวมและ
องค์ประกอบที่ ๒, ๓ และ ๔ อยู่ในระดับมาก 

(๔) ผลการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้น าส าหรับการ
เปลี่ยนแปลง พบว่า หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เข้ารับการอบรมประเมินความเหมาะสมของ
หลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้น าส าหรับการเปลี่ยนแปลง ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

๔. ผลการปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้น าส าหรับการเปลี่ยนแปลง (Change for 
Leadership) ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานการศึกษามัธยมศึกษา  
เป็นหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ใช้เวลาในการฝึกอบรม ๓ วัน โดยมีเนื้อหาสาระที่ใช้ในการอบรม
ประกอบด้วย ๖ โมดูล คือ ๑. บทน า ๒. วิสัยทัศน์ ๓. ความคิดสร้างสรรค์ ๔. ความสมานฉันท์และ
ค่านิยม ๕. องค์ความรู้และการจัดการองค์ความรู้ และ ๖. กระบวนการการเปลี่ยนแปลง และ
องค์ประกอบของหลักสูตร ๔ องค์ประกอบ  
 
การอภิปรายผล 

จากผลการวิจัยเรื่องหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้น าส าหรับการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  มีประเด็นที่
น ามาอภิปรายผล ดังนี้ 

๑. การพัฒนาหลักสูตรเป็นการหาคุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรมโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือ
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน ๙ คน สรุปได้ว่า ผลการวิพากษ์หลักสูตรโดยการสนทนากลุ่มเพื่อพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมภาวะผู้น าส าหรับการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา พบว่า สอดคล้องและเหมาะสมทุกโมดูลและองค์ประกอบของแต่ละ
โมดูลและการจัดกิจกรรมต่างๆ ผู้วิจัยได้ท าการปรับปรุงแก้ไขส่วนต่างๆ  ของหลักสูตรตาม
ข้อเสนอแนะทุกรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้วพบว่า ความเหมาะสมของหลักสูตรทุกรายการอยู่ ใน
ระดับมากที่สุดทุกรายการ โดยมี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๙๔ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๗๕ และ
ค่าสัมประสิทธิ์ความผันแปรเท่ากับ ๑๕.๑๘ และค่าดัชนีความสอดคล้องขององค์ประกอบเท่ากับ 
๑.๐๐ สอดคล้องทุกองค์ประกอบ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ศรัณยา แสงหิรัญ๖ ได้ท าการวิจัย
และพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 
เพ่ือให้มีคุณลักษณะสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ที่ว่าโดยรวมมีความต้องการพัฒนาอยู่ในระดับ
มากจากการสัมภาษณ์ ผลการประเมินความเหมาะสมของโครงร่างหลักสูตรพบว่าโดยรวมมีค่าเฉลี่ย 

                                                           
๖ ศรัณยา แสงหิรัญ , “การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เพื่อให้มี

คุณลักษณะสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้”,ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยศรีนคริน ทรวิโรฒ, ๒๕๕๓). 
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๓.๗๙ อยู่ในระดับมาก  ผลการประเมินความสอดคล้องแต่ละองค์ประกอบของโครงร่างหลักสูตร
จากผลการวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องพบว่าข้อค าถามมีค่า CV เท่ากับ .๘๗ ถือว่า  มีความ
สอดคล้องอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ไม่ต้องท าการปรับปรุง  และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ  Bass๗ ได้ท า
การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่อง วิธีการฝึกอบรมภาวะผู้น าว่าสามารถท าได้หลายวิธี และ
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Wilson๘ ได้ท าการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่อง ผลกระทบ
ของการจัดการฝึกอบรมเฉพาะกิจใหม่ ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในด้านการสังเกตพฤติกรรม และ
การนิเทศการสอน ที่ว่ารูปแบบการฝึกอบรมเฉพาะกิจที่เลือกใช้มีความเหมาะสม ที่จะน าไปใช้เพ่ือ
พัฒนาทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาต่อไปผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่า การฝึกอบรมควรมีการเปลี่ยน
รูปแบบใหม่ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงให้มากขึ้นและสอดคล้องกับผลงานวิจัยของแสงอุษา 
แสนสวย๙ ได้ท าการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครู ในการ
จัดท าหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้แบบ  บูรณาการผลการประเมินหลักสูตรโดย
ผู้เชี่ยวชาญ ผลการวิจัยพบว่าองค์ประกอบของหลักสูตรมีความสอดคล้องกันและสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของพจนีย์ มั่งคั่ง๑๐ ได้ท าการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่อง การพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมยุทธศาสตร์การสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนใน
โครงการตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประเมินโครง
ร่างหลักสูตรฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญ ๙ คน ที่ว่า ค่าเฉลี่ยของความเหมาะสมอยู่ระหว่าง ๓.๘๙-
๔.๕๖ มีระดับมากถึงมากท่ีสุด ค่าดัชนีความสอดคล้องขององค์ประกอบมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง ๐.๘๙-
๑.๐๐ ซึ่งสอดคล้องทุกองค์ประกอบ ดังนั้นสรุปได้ว่าหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้น าส าหรับการ
เปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในสถานศึกษาที่สร้างขึ้น มีความเหมาะสมสามารถ
น าไปใช้ในการอบรมบุคคลากรได ้

๒. ผลการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้น าส าหรับการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้า
กลุ่มสาระในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา สรุปได้ว่าผลการประเมิน
การน าหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้ในการพัฒนาหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ และความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตร อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุดซึ่ง

                                                           
๗ Bass, M., Bass and Stogdill’s handbook of leadership: Theory, research, & 

managerial applications. ๓rd ed, (New York : The Free Press, ๑๙๙๐) pp. ๑๐๒ ๑๑๖. 
๘ Wilson,CClosing, the Leadership gap: Why woman can and must help run the 

world. (New York : Viking, ๒๐๐๔). P ๑๗๙. 
๙ แสงอุษา แสนสวย, “การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูในการจัดท าหน่วยการเรียนรู้และแผนการ

จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ”. ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร, ๒๕๔๙). 

๑๐ พจนีย์ มั่งคั่ง, “การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมยุทธศาสตร์การสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน ส าหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”,   
ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนคริน ทรวิโรฒ, ๒๕๔๙). 
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สอดคล้องกับผลงานวิจัยของกัมปนาท อาชา และคณะ๑๑ ได้ท าการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมเร่ืองการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเครือข่ายเพ่ือการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจสูงขึ้นกว่าก่อน
ฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 
๔.๒๑ ผลการประเมินกิจกรรมระหว่างฝึกอบรมดีถึงดีมาก หรือค่าเฉลี่ยระหว่าง ๔.๒๐ - ๔.๗๕ และ
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ  ศรัณยา แสงหิรัญ๑๒ ได้ท าการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่อง 
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เพ่ือให้มีคุณลักษณะสู่การเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ที่ว่าผลการประเมินผลการทดลองปรากฏว่า ค่าเฉลี่ยจากแบบทดสอบการเรียนรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และเจตคติในการพัฒนาของผู้เข้ารับการอบรม  หลังการทดลองใช้หลักสูตร
ฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๑ และ
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของพจนีย์ มั่งคั่ง๑๓ ได้ท าการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเร่ือง การ
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมยุทธศาสตร์การสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีที่ ว่าผู้เข้า
รับการอบรมมีความรู้  ความเข้าใจ และเจตคติที่ดีต่อการมีส่วนร่วมกับชุมชน  หลังการทดลอง
มากกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๐๑ และผ่านวัตถุประสงค์ทุกหน่วย 
ร้อยละ ๘๐ ตลอดจนน าความรู้ไปก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานร้อยละ  ๘๕  และสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์๑๔ ที่ว่า คุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรม โดยรวมอยู่ในระดับสูง 
และผลการประเมินการน าหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้พัฒนาครู พบว่า ความรู้ความเข้าใจการจัดการ
เรียนการสอนตามสภาพจริง โดยผ่านกระบวนการวิจัย หลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนฝึกอบรมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริงโดยผ่าน
กระบวนการวิจัยหลังฝึกอบรมสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.๐๑ และ

                                                           
๑๑ กัมปนาท  อาชา และคณะ, “การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเครือข่ายเพื่อการด าเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลยัมหาสารคาม”, ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๕๕). 

๑๒ ศรัณยา แสงหิรัญ, “การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เพื่อให้มี
คุณลักษณะสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้”,ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยศรีนคริน ทรวิโรฒ, ๒๕๕๓). 

๑๓ พจนีย์ มั่งคั่ง, “การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมยุทธศาสตร์การสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน ส าหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”,   
ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนคริน ทรวิโรฒ, ๒๕๔๙). 

๑๔ ชัยวัฒน์  สุทธิรัตน์, “การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง
โดยผ่านกระบวนการวิจัย ส าหรับครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต ๑. 
พิษณุโลก”,  ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., 
๒๕๔๘).  
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ความคิดเห็นของครูต่อหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง โดยผ่าน
กระบวนการวิจัยโดยรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมาก  ดังนั้นสรุปได้ว่าหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้น า
ส าหรับการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในสถานศึกษาที่สร้างขึ้นมีผลการประเมิน
การน าหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้ในการพัฒนาหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ และความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตร อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด 

การจัดท าหลักสูตรฝึกอบรมฉบับสมบูรณ์เป็นการน าผลที่ได้จากการทดลองใช้มา
ปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่ปกพร่องจนได้หลักสูตรฉบับสมบูรณ์   

 
ข้อเสนอแนะ   
 

ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้   
จากการวิจัยเรื่องหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้น าส าหรับการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่ม

สาระการเรียนรู้ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ 
ดังนี้ 

๑. จากผลการวิเคราะห์แบบวัดเจตคติพบว่าหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และบุคคลากร
ควรที่จะได้รับการพัฒนาตนเองจนมีภาวะผู้น าส าหรับการเปลี่ยนแปลงในด้านการวางแผนอย่างมี
เป้าหมายส าหรับอนาคตท่ีชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้ มีค่าเฉลี่ยต่ าดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาควร
จะน าหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้น าส าหรับการเปลี่ยนแปลงไปอบรมโดยเน้นเนื้อหาสาระด้านการ
วางแผนเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติของหัวหน้ากลุ่มสาระ  

๒. จากผลการวิเคราะห์แบบสังเกตพฤติกรรมของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในด้าน
การจัดสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนการเรียนการสอนของครูและผู้เรียนและบุคคลากรควรที่จะได้รับการ
พัฒนาตนเองจนมีภาวะผู้น าส าหรับการเปลี่ยนแปลงในการแสดงความคิดเห็นในการแก้ปัญหาการ
เรียนการสอนดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาควรจะจัดประชุมกลุ่มเล็กเพ่ือให้ครูได้มีโอกาสแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาด้านการเรียนการสอนเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง   
 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
การวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาในประเด็นต่อไปนี้ 
๑. ควรมีการศึกษารูปแบบภาวะผู้น าส าหรับการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระการ

เรียนรู้   
๒. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าส าหรับการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้า

กลุ่มสาระการเรียนรู้   
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การเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายสาธารณะ 
เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก 

STRENGTHENING PROCESS OF PARTICIPATION IN PUBLIC POLICY 
TO STIMULATE ECONOMIC FOOTING 

 
ดวงใจ ปินตามูล 

 
บทคัดย่อ 

การเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายสาธารณะเพ่ือกระตุ้น
เศรษฐกิจฐานรากให้เกิดผลสัมฤทธิ์นั้น ในบทความนี้มุ่งน าแนวคิดและทฤษฎีการมีส่วนร่วม 
ความหมายและความส าคัญของนโยบายสาธารณะ และหลักธรรม ซึ่งได้แก่ หลักอปริหานิยธรรม ๗ 
และหลักสัปปุริสธรรม ๗ มาประยุกต์ใช้ร่วมกัน เนื่องจากผู้เขียนมองว่ากระบวนการมีส่วนร่วมใน
การก าหนดนโยบายสาธารณะเพียงอย่างเดียวไม่สามารถท าให้การน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ
เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้ แต่การน าหลักพุทธธรรมดังกล่าวมาร่วมประยุกต์ใช้จะช่วยเสริมสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมให้ประชาชนได้สามารถมีส่วนร่วมในกิจการนโยบายสาธารณะต่างๆ ได้อย่าง
กว้างขวางมีความรู้สึกความเป็นเจ้าของโครงการนโยบายสาธารณะร่วมกัน เพราะหลักพุทธธรรม
เป็นหลักปฏิบัติในการด าเนินชีวิตให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข โดยการประยุกต์เข้ากับสถานการณ์ใน
ปัจจุบันในการแก้ปัญหาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม การปฏิบัติตามหลักพุทธธรรมเพ่ือ
เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายขององค์กรปกครองต่างๆ นั้น ควรมีการ
ประชุม หารือ ร่วมมือ ประสานงาน มีความความรับผิดชอบร่วมกัน มีความโปร่งใส ความเป็นกลาง 
และสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน เพ่ือให้การเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบายสาธารณะเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริงและยั่งยืน 
ค าส าคัญ : กระบวนการมีส่วนร่วม, นโยบายสาธารณะ, เศรษฐกิจ 
 

ABSTRACT 
Strengthening process of participation in public policy to stimulate 

economic foundation for the achievement. This article focuses on concepts and 
theories of participation, the meaning and importance of public policy, and 
principles. These include:The Principles of Sappurisa-dhamma and The Principles of 
Sappurisa-dhamma Application sharing. The authors believe that participation in 
public policy alone can not make public policy to practice in order to be effective. 
But the introduction of Buddhism in the consolidated application process to 
                                                           

 นักวิชาการ. อาจารย์ประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์. 
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enhance participation, the public can participate in public affairs policy. widely and 
have a sense of ownership of public policy together. Because Buddhist principles in 
life is peaceful, By application to the current situation in political, economic and 
social solutions. The practice of morality to enhance the process of participation in 
the policies of the various governments The meeting discussed cooperation and 
coordination should be a shared responsibility, transparency, objectivity and 
accountability at every step. In order to enhance process of participation in public 
policy to stimulate economic achievement and truly sustainable footing. 
Keywords : Process of Participation, Public Policy, Economic 

 
๑. บทน า 

ในการจัดการกับปัญหาและแก้ไขปัญหาในประเทศชาติและสังคมนั้น ผู้ที่มีหน้าที่ดัง
กล่าวคือรัฐบาล ซึ่งถือเป็นบทบาทหน้าที่ที่ส าคัญของรัฐบาลที่จะต้องกระท า โดยเป็นที่ยอมรับกัน
อย่างกว้างขวางว่าสังคมจะไม่สามารถท าหน้าที่ได้ดีหากปราศจากกิจกรรมต่างๆ หน้าที่ของรัฐบาล
นั้นจะด าเนินการในรูปแบบของนโยบายสาธารณะหรือ Public Policy นั่นเอง ในทุกสังคมจะมี
ปัญหาสาธารณะเกิดขึ้นอยู่เสมอและมีมากมายหลายปัญหา ดังนั้นจึงต้องมีผู้จัดการกับปัญหา
เหล่านั้นและมีวิธีการจัดการที่ถูกต้องเหมาะสมด้วย เพ่ือความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองของ
สังคม เพราะประชาชนคาดหวังให้รัฐบาลตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความ
ต้องการด้านความมั่นคง เช่น การป้องกันประเทศ การดูแลความสงบเรียบร้อย รวมไปถึงความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ และปัญหาความต้องการทางสังคมด้านอ่ืนๆ๑ เนื่องจากการกระท ากิจกรรม
ต่างๆ ของรัฐบาลเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและเพ่ือแก้ ไขปัญหานั้น ไม่สามารถ
ด าเนินการไปอย่างไร้ทิศทาง หากแต่จ าเป็นต้องมีนโยบายสาธารณะเป็นกรอบในการด าเนินการ
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ เพราะนโยบายสาธารณะมีความส าคัญและเกี่ยวข้องกับทุกคนในสังคม
นั่นเอง นโยบายสาธารณะมีผลกระทบต่อวิถีการด ารงชีวิตของประชาชน ดังนั้นนโยบายสาธารณะจึง
มีหลายประเภท เช่น นโยบายเศรษฐกิจที่มุ่งกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม นโยบายการรักษาความ
สงบภายในประเทศ นโยบายสาธารณสุข นโยบายการปฏิรูปที่ดิน นโยบายคมนาคมและการสื่อสาร 
นโยบายสิ่งแวดล้อม นโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยว นโยบายการต่างประเทศ นโยบายการ
ป้องกันประเทศ เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็นนโยบายส าคัญที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศและการเสริมสร้าง
ความอยู่ดีกินดีแก่ประชาชน  
 ในบทความนี้ผู้เขียนมุ่งเน้นที่จะกล่าวถึงนโยบายพิเศษของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์  
จันทร์โอชา ซึ่งได้มีมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล (ต าบลละ ๕ ล้านบาท) เพ่ือช่วยเหลือ
                                                           

๑ Lawrence, Anne T. ; Weber, James; and Post, James E. 2005. Business and 
Society: Stakeholders, Ethics, and Public Policy. International Edition. New York: McGraw-
Hill/Irwin. P. 149. 
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ประชาชนผู้มีรายได้น้อยในต่างจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและราคาสินค้าเกษตร
ตกต่ า เกิดผลกระทบต่อก าลังซื้อของประชาชนผู้มีรายได้น้อย และเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
อย่างยั่งยืนของกระทรวงมหาดไทย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ และ ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยแนวนโยบายดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของ
กระทรวงมหาดไทย ใช้หมู่บ้านและต าบลเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ ประกอบด้วย ๒ มาตรการ คือมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับ
หมู่บ้าน โดยการให้สินเชื่อกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่
ระดับต าบล เพ่ือช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและราคา
สินค้าการเกษตรตกต่ า โดยจัดสรรงบประมาณให้ต าบลละ๕ ล้านบาท จ านวนทั้งสิ้น ๗,๒๕๕ ต าบล 
เพ่ือจัดท าโครงการที่จะก่อให้เกิดการจ้างงาน การบริโภคและการลงทุนในพ้ืนที่ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมี
มติ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ เห็นชอบมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบลและอนุมัติ
งบประมาณในการด าเนินมาตรการเป็นวงเงินรวม ๓๖,๒๗๕ ล้านบาท โดยให้กระทรวงมหาดไทย
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการ และให้ก าหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ เงื่อนไขต่างๆ ของโครงการ 
เสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ก าหนดหลักเกณฑ์ แนวทางการ
จัดท าโครงการ แนวทางการจัดสรรงบประมาณ และการกลั่นกรองโครงการ เพ่ือให้การจัดท า
โครงการของพ้ืนที่หมู่บ้าน/ต าบล บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของมาตรการในการช่วยเหลือประชาชน
ในพ้ืนที่ และการฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับฐานราก๒ 

ประเทศไทยได้มีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาถึง ๑๘ ฉบับ และให้
ความส าคัญในเรื่องของการกระจายอ านาจและการส่งเสริมการให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม
ทางการเมืองทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นมากยิ่งขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยมุ่งเน้นให้
ประชาชนได้เข้ามามีบทบาททั้งในด้านการก าหนดนโยบายสาธารณะและเข้ามามีส่วนร่วมทางการ
เมืองเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน อีกทั้งเป็นประเด็นหนึ่งที่มี
ความส าคัญอย่างยิ่งในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งถูกเขียนบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญ 
รวมทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวนโยบายด้าน
การมีส่วนร่วมของประชาชน๓ ซ่ึงบทเรียนในช่วงที่ผ่านมานั้นการด าเนินนโยบายสาธารณะก่อให้เกิด
ปัญหาความขัดแย้งระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนมาโดยตลอด สาเหตุที่เป็นเช่นนั้นเนื่องจากยัง
ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบและผู้มีส่วนได้เสียจากแนวความคิดนี้
ท าให้ประชาชนในท้องถิ่นขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ไม่มีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย
สาธารณะเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และท าให้ประชาชนขาดการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
                                                           

๒ คู่มือการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญเร่งด่วน เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘. ส านักนโยบายและ
แผน, ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘. 

๓ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐, พิมพ์ครั้ง
ที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ธนาเพลส จ ากัด, ๒๕๕๐), หน้า ๔๙. 



ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ)  พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙566

ก าหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ดังนั้น ในการก าหนดนโยบายพิเศษของรัฐบาลใน
ครั้งนี้จึงได้มุ่งเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนได้แก่กระทรวงมหาดไทย โดยเน้นให้กรมการ
ปกครองเป็นผู้รับผิดชอบผ่านจังหวัด อ าเภอ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และมีค าสั่งให้กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ประสานงานให้ความร่วมมือในทุกๆ ด้าน ปัญหาที่พบในการน านโยบาย
ไปปฏิบัติในครั้งนี้ได้แก่ ปัญหาด้านการบริหารงาน เช่นปัญหาด้านนโยบายและแผนการบริหาร 
ประกอบด้วย ๑. ปัญหาการก าหนดนโยบายและแผน  ๒. ปัญหาการน านโยบายและแผนไปปฏิบัติ 
๓. ปัญหาการควบคุมตรวจสอบและ ๔. การประเมินผล๖ ซึ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ก าหนดนโยบายสาธารณะนั้นมีลักษณะที่เป็นแผนงาน โครงการ แนวทาง และกิจกรรมที่หน่วยงาน
ในระดับท้องถิ่นเลือกที่จะท าเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นหรือตอบสนองต่อปัญหาของท้องถิ่นนั้นๆ ผู้เขียน
มองว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของท้องถิ่นต้องน าหลัก
พุทธธรรมมาประยุกต์ใช้เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและการน านโยบายไป
ปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

หลักพุทธธรรมเป็นหลักปฏิบัติในการด าเนินชีวิตให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข โดยการ
ประยุกต์เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันในการแก้ปัญหาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม การ
ปฏิบัติตามหลักพุทธธรรมเพ่ือเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายขององค์กร
ปกครองต่างๆ นั้น ควรมีการประชุม หารือ ร่วมมือ ประสานงาน มีความความรับผิดชอบร่วมกัน มี
ความโปร่งใส ความเป็นกลาง ซึ่งในแนวทางปฏิบัติดังกล่าว อยู่ในหลักอปริหานิยธรรม ๗ และ
หลักสัปปุริสธรรม ๗ การปฏิบัติตามหลักพุทธธรรมดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ให้ประชาชนได้สามารถมีส่วนร่วมในกิจการนโยบายสาธารณะต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง และมี
ความรู้สึกความเป็นเจ้าของโครงการนโยบายสาธารณะร่วมกัน 

 
๒. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 

๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมในทางการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอาจจะจ าแนกเป็น ๓ ระดับ คือ ๑) การมีส่วนร่วมในระดับเบื้องต้น เช่น ร่วม
แสดงความคิดเห็นในทางการเมือง, ร่วมพูดคุยอภิปรายเรื่องราวทางการเมืองและสถานการณ์
ปัจจุบัน, ร่วมลงชื่อเพ่ือเสนอเรื่องราวหรือประชาพิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งในทางการเมือง , 
รวมกลุ่มเล็กๆ เพื่อแสดงความคิดเห็นในทางการเมือง, เป็นสมาชิกพรรคการเมือง ๒) การมีส่วนร่วม
ในระดับกลาง เช่น ร่วมเดินขบวนเพ่ือเรียกร้องความเป็นธรรม , ร่วมปราศรัยในการชุมนุมเรียกร้อง
เรื่องราว, ร่วมลงชื่อเพ่ือเสนอให้ฝ่ายที่มีอ านาจตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่ง , ร่วมอดข้าวประท้วงหรือ
ร่วมกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือเรียกร้อง ๓) การมีส่วนร่วมในระดับสูง เช่น ร่วมลงสมัครรับ
เลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา , ร่วมก่อตั้งพรรคการเมือง, ร่วมก่อตั้ง
รัฐบาล 

 การมีส่วนร่วมทั้ง ๓ ระดับจะมีลักษณะที่เป็นกระบวนการที่ส่งเสริม ชักน าสนับสนุน  
และสร้างโอกาสให้ชาวบ้านทั้งในรูปของส่วนบุคคลและกลุ่มคนต่างๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
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ด าเนินกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งหรือหลายกิจกรรม โดยจะต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจมิใช่เข้า
มาร่วมเพราะการหวังรางวัลตอบแทนและที่ส าคัญคือการมีส่วนร่วมนั้นจะต้องให้สอดคล้องกับชีวิต
ความจ าเป็นความต้องการและวัฒนธรรมของคนส่วนใหญ่ในชุมชนด้วย๔ การให้ประชาชนเข้ามา
เกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจ กระบวนการด าเนินโครงการและร่วมรับผลประโยชน์จาก
โครงการพัฒนา และยังเกี่ยวข้องกับความพยายามที่จะประเมินผลโครงการนั้น๕ กระบวนการที่
รัฐบาลท าการส่งเสริมชักน า สนับสนุน และสร้างโอกาสให้ประชาชนในชุมชนทั้งในส่วนบุคคล กลุ่ม
คน ชมรมสมาคม มูลนิธิและองค์การอาสาสมัครรูปต่างๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการใน
เรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องร่วมกัน๖ โดยการสร้างโอกาสให้สมาชิกทุกคนของชุมชน ได้เข้ามามีส่วนร่วม
ช่วยเหลือและเข้ามามีอิทธิพลต่อกระบวนการด าเนินกิจกรรมในการพัฒนา รวมถึงได้ รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนานั้นอย่างเสมอภาค๗ 

ส่วนทางด้านปาริชาติ วลัยเสถียร, และคณะ๘ ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมไว้ใน 
๒ ลักษณะ คือ 

ลักษณะที่ ๑ การมีส่วนร่วมในลักษณะที่เป็นกระบวนการของการพัฒนา โดยให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาต้ังแต่เร่ิมต้นจนสิ้นสุดโครงการ เช่น การร่วมกันค้นหา
ปัญหาการวางแผน การตัดสินใจ การระดมทรัพยากรและเทคโนโลยีท้องถิ่น การบริหารจัดการ การ
ติดตามประเมินผล รวมถึงการรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการ โดยที่โครงการพัฒนาดังกล่าว
จะต้องมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน 

 ลักษณะที่ ๒ การมีส่วนร่วมทางการเมือง ซึ่งสามารถจ าแนกได้เป็นสองประเภท คือการ
ส่งเสริมสิทธิและพลังอ านาจของพลเมือง และการเปลี่ยนแปลงกลไกการพัฒนาโดยรัฐ โดยการ
ส่งเสริมสิทธิและพลังอ านาจของพลเมือง โดยประชาชนหรือชุมชน เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถใน
การจัดการเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกลุ่ม ควบคุมการใช้และการกระจายทรัพยากรของชุมชนอัน
จะก่อให้เกิดกระบวนการและโครงสร้างที่ประชาชนในชนบทสามารถแสดงออกซึ่งความสามารถของ
ตน และได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนา และมีการเปลี่ยนแปลงกลไกการพัฒนาโดยรัฐมาเป็นการ
                                                           

๔ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, ปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญของการพัฒนาชุมชน: ประชาชนข้าราชการ
และผู้น ารัฐบาล, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๐), หน้า ๖๑.    

๕ นรินทร์ชัย พัฒนาพงศา, แนวทางแนวการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชนบท , พิมพ์
ครั้งท่ี๒, (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ๒๕๓๘), หน้า ๑๙.   

๖ ไพรัตน์ เดชะรินร์, นโยบายและกลวิธีการมีส่วนร่วมของชุมชนในยุทธศาสตร์การพัฒนาปัจจุบัน
ในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ศักดิ์โสภาการพิมพ์, ๒๕๒๖), หน้า ๖ 
- ๗. 

๗ United Nation, Department of Internation Economic and Social Affair. Popular 
Participation as a Strategy for Promoting Community Level Action and Nation Development. 
Report of The Meeting for The Adhoc Group of Expert. (New York :United Nation , 1981), p. 5. 

๘ ปาริชาติ วลัยเสถียรและคณะ, “รายงานการวิจัยกระบวนการและเทคนิคการท างานของ
นักพัฒนา”, (กรุงเทพมหานคร, ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๔๓), หน้า ๑๓๘-๑๓๙. 
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พัฒนาที่ประชาชนมีบทบาทหลัก โดยการกระจายอ านาจในการวางแผนจากส่วนกลางมาสู่ส่วน
ภูมิภาค เพ่ือให้ภูมิภาคมีลักษณะเป็นเอกเทศ ให้มีอ านาจทางการเมือง การบริหารมีอ านาจต่อรอง
ในการจัดการทรัพยากรโดยอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งอาจกล่าวได้
ว่าเป็นการคืนอ านาจในการพัฒนาให้แก่ประชาชน เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการก าหนดอนาคตของ
ตนเอง 

๒.๒ ทฤษฎีการมีส่วนร่วม 
Norman Uphoff ได้อธิบายกรอบความคิดเบื้องต้นในการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมใน

การพัฒนาชนบทไว้ว่า มี ๓ มิติ (Dimensions) และ ๒ บริบท (Contexts) ทั้งนี้ ในมิติของการมี
ส่วนร่วม ได้แก่ มิติที่ ๑ การมีส่วนร่วมอะไร (What) แบ่งเป็น ๑) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ๒) 
การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ๓) การมีส่วนร่วมได้รับผลประโยชน์ และ๔) การมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลการด าเนินงาน Uphoff กล่าวอีกว่า การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ไม่ได้หมายความว่า
จะเป็นการตัดสินใจเพียงอย่างเดียว ยังใช้การตัดสินใจควบคู่ไปกับการด าเนินงานด้วย ดังแผนภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แผนภาพ วงจรของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
มิติที่ ๒ มีส่วนร่วมกับใคร (Who, Whom) ได้แก่ การพิจารณาองค์ประกอบของผู้ที่เข้า

มามีส่วนร่วมกับชาวบ้านในแต่ละข้ันตอน เช่น ผู้น าชุมชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ และองค์กรที่ให้ทุน ทั้งนี้
ให้พิจารณาคุณลักษณะทางประชากร สังคม เศรษฐกิจ ของผู้เข้ามามีส่วนร่วมในเรื่อง เพศ อายุ
การศึกษา อาชีพ รายได้ ระดับชั้นในสังคม ระยะเวลาอยู่อาศัย การถือครองที่ดิน เป็นต้น 

มิติที่ ๓ มีส่วนร่วมอย่างไร (How) แบ่งเป็น ๑) ลักษณะของการมีส่วนร่วม เช่น ความเต็ม
ใจเข้าร่วม การได้รางวัลตอบแทน หรือการถูกบังคับให้เข้าร่วม ๒) รูปแบบการมีส่วนร่วม เช่น การเข้า
ร่วมโดยตรง หรือผ่านองค์กรของชุมชน ๓) ขนาดของการมีส่วนร่วม เช่น ความถี่ และระยะเวลาในการ

การตัดสินใจ 
Decision Making 

การด าเนินงาน 
Implementation 

ผลประโยชน์ 
Benefits 

การประเมินผล 
Evaluation 
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เข้าร่วม ๔) ผลท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วม ซึ่งอาจเป็นการเสริมพลังหรืออ านาจขององค์กร หรือเป็นการ
ปฏิสัมพันธ์ธรรมดาเท่านั้น๙  

การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการเขียนบทความนี้จึงหมายถึงการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีสิทธิ ในกระบวนการนโยบายสาธารณะทั้งในด้านต่างๆ คือการให้และรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
ให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ร่วมตัดสินใจ ทั้งในขั้นตอนการริเริ่มนโยบาย การจัดท าแผนงาน 
โครงการหรือกิจกรรมการปฏิบัติตามโครงการ การติดตามและประเมินผลตามนโยบายแผนงานเพ่ือ
เป็นการตรวจสอบการด าเนินโครงการนั้นๆ ว่าตรงตามวัตถุประสงค์หรือความต้องการของ
ประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ จึงให้ประชาชนเข้ามาเป็นผู้ก าหนดโครงการที่ต้องการ
ร่วมกันแล้วเสนอผ่านอ าเภอ ผ่านจังหวัดเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
๓. แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการก าหนดนโยบาย 

แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการก าหนดนโยบายซึ่งถือเป็นนโยบายพิเศษของรัฐบาลในครั้ง
นี้ ถูกก าหนดขึ้นโดยกระทรวงมหาดไทย ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ แนวทางการจัดท าโครงการ แนว
ทางการจัดสรรงบประมาณและการกลั่นกรองโครงการ เพ่ือให้การจัดท าโครงการของพ้ืนที่หมู่บ้าน/
ต าบล บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของมาตรการในการช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่ และการฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจระดับฐานราก๑๐ ดังนั้นเราจึงควรมาท าความรู้จักถึงความหมายและความส าคัญของ
นโยบายสาธารณะ ดังนี้ 

๓.๑ ความหมายของนโยบายสาธารณะ 
Davis Easton ได้กล่าวว่านโยบายสาธารณะ คือ อ านาจในการจัดสรรค่านิยมของสังคม

ทั้งมวลและผู้ที่มีอ านาจในการจัดสรร คือ รัฐบาลและสิ่งที่รัฐบาลตัดสินใจที่จะกระท าหรือไม่กระท า
เป็นผลมาจาก“การจัดสรรค่านิยมของสังคม”๑๑ และHarold Lasswell & Abraham Kaplan ได้
กล่าวว่า นโยบายสาธารณะ  คือ แผนงานหรือโครงการที่ได้ก าหนดขึ้นอันประกอบด้วยเป้าหมาย 
คุณค่า และการปฏิบัติต่างๆ๑๒ 

๓.๒ ความส าคัญของนโยบายสาธารณะ 

                                                           
๙ Norman Uphoff, อ้างใน มนตรี กรรพุมมาลย์, รายงานวิจัย: “ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการกองทุนหมู่บ้ านและชุมชนเมือง จั งหวัด เ ชียงใหม่ ” ( เ ชียงใหม่  :  คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๖), หน้า ๖๑.  

๑๐ คู่มือการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญเร่งด่วน เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘. ส านักนโยบายและ
แผน, ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘. 

๑๑ David Easton, The Political System An Inquiry in to the State of Political 
Science, (New York : Alfred A. Knorf, 1953), p. 129. 

๑๒ Harold D. Lasswell, & Abraham Kaplan, Power and Society, (New Haven : Yale 
University press, 1970), p.71.  
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นโยบายสาธารณะถือว่ามีความส าคัญในหลายด้าน ซึ่ง สมบัติ ธ ารงค์ธัญวงศ์ ๑๓ ได้
กล่าวถึงความส าคัญของนโยบายสาธารณะไว้ ๑๐ ประการ คือ 

๑. เป็นเครื่องมือส าคัญในการก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ 
๒. เป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
๓. เป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาที่ส าคัญของประชาชน 
๔. เป็นการใช้อ านาจของรัฐบาลเพื่อจัดสรรค่านิยมทางสังคม 
๕. เป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการเสริมสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
๖. เป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการเสริมสร้างความเสมอภาคในโอกาสแก่ประชาชน 
๗. เป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการกระจายรายได้ให้แก่ประชาชน 
๘. เป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการกระจายความเจริญไปสู่ชนบท 
๙. เป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๐. เป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ฯลฯ 
จากความส าคัญของนโยบายสาธารณะดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่านโยบายสาธารณะ

นั้นมีความส าคัญในต่อการบริหารประเทศส าหรับรัฐบาลหรือผู้บริหารประเทศ และสิ่งที่จะบ่ง
ชี้ให้เห็นว่านโยบายสาธารณะต่างๆ ที่ผู้บริหารก าหนดขึ้นมานั้นสามารถน าไปใช้ได้ผลเป็นอย่างไรก็
จะดูได้จากผลของการน านโยบายเหล่านั้นไปปฏิบัติ นั่นเอง  

๓.๓ นโยบายสนับสนุนการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล
ของรัฐบาล 

นโยบายรัฐบาลปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สนับสนุนการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริม
ความเป็นอยู่ระดับต าบล (ต าบลละ ๕ ล้านบาท)๑๔  

ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครอง ได้แจ้งแนวทางการสนับสนุนมาตรการ
ส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล (ต าบลละ ๕ ล้านบาท) และมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก
ของรัฐบาลทั่วประเทศ (โครงการละ ๑ ล้านบาท) และให้ด าเนินโครงการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส 
ตามระเบียบ กฎหมาย และค านึงความต้องการและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ พร้อมทั้ง
จัดท าป้ายแสดงรายละเอียดโครงการที่ด าเนินการในพ้ืนที่ เพ่ือให้ประชาชนหรือองค์กรต่างๆ 
สามารถตรวจสอบการท างานได้ รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และมิให้เกิดความสับสน
                                                           

๑๓ สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์. ๒๕๔๙. นโยบายสาะธารณะ : แนวความคิด การวิเคราะห์ และ
กระบวนการ. พิมพ์ครั้งที่ ๑๓. กรุงเทพมหานคร : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 
หน้า ๒๕-๒๙. 

๑๔ หนังสือ กรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท.0319/ว 21180 เรื่อง สรุปข้อสั่งการแนวทางการ
สนับสนุนการด าเนินการตามาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล (ต าบลละ 5 ล้านบาท) ลงวันที่ 2 
พฤศจิกายน 2558 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด , กองสนับสนุนการบริหารราชการอ าเภอและขับเคลื่อน
นโยบายพิเศษ, กลุ่มนโยบายพิเศษ. 
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กับจังหวัดและอ าเภอ กรมการปกครองจึงได้สรุปข้อสั่งการดังกล่าว เพ่ือแจ้งให้จังหวัดและอ าเภอ
ทราบ รายละเอียดผู้เขียนขอน ามาเฉพาะหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยตรง ได้แก่ 

ข้อที่ ๑. หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. ๐๒๑๑.๔/ว ๕๒๓๐ ลง
วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อยและ
มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

๑.๑ ให้หมู่บ้านหรือชุมชนจัดท าโครงการ เสนอต่อคณะกรรมการต าบลรวบรวมและ
รับรองโครงการเสนอต่อนายอ าเภอ เพ่ือเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการระดับจังหวัด เป็น ให้
คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) หรือกรรมการชุมชนจัดท าโครงการ เสนอต่อคณะกรรมการอ าเภอ
เสนอต่อคณะกรรมการระดับจังหวัดเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

๑.๒ ในส่วนของทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่อยู่ในขั้นตอนของการเพ่ิมทุน จ านวน 
๑๘,๕๖๖ กองทุน นั้น ให้รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธ์ ตันยุววรรธนะ) 
กระทรวงมหาดไทยและส านักงานคณะกรรมการหารือร่วมกันว่า กฎ ระเบียบ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน มี
กลไกในการคัดกรองและติดตามให้สามารถด าเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ มีความคุ้มค่าหรือไม่ และ
โปร่งใสหรือไม่ 

๑.๓ ในส่วนของมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ให้ส่วน
ราชการรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาด าเนินโครงการที่เป็นการส่งเสริมกิจการของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และการด าเนินโครงการด้วยวิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง เพ่ือก่อให้เกิด
การจ้างงานในพ้ืนที่ 

ข้อที่ ๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๔/ว ๕๒๕๕ ลงวันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๘ เรื่อง การด าเนินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล สรุปสาระส าคัญ ส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ ดังนี้ 

๒.๑ เห็นชอบหลักเกณฑ์ ขั้นตอน แนวทาง และคู่มือการด าเนินงานมาตรการส่งเสริม
ความเป็นอยูร่ะดับต าบลตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้กระทรวงมหาดไทยด าเนินโครงการ
ให้เป็นไปอย่างโปร่งใสตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งค านึงถึงความ
ต้องการและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีด าเนินโครงการ 

๒.๒ เห็นชอบให้จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม อีกจ านวน ๑,๖๓๘,๘๘๖,๓๐๐ บาท 
งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๓๗,๙๑๓,๗๗๖,๓๐๐ บาท 

๒.๓ ให้กระทรวงมหาดไทย รับความเห็นของส านักงบประมาณและส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการ โดยส านักงบประมาณ
ให้กระทรวงมหาดไทย จัดท ารายละเอียดข้อมูลวงเงินตามสัดส่วนจ านวนต าบลและหลักเกณฑ์ที่ มท 
เสนอจ าแนกเป็นรายจังหวัดและต าบล ส านักงานคณะกรรมการฯ ให้กระทรวงมหาดไทยให้
ความส าคัญกับการรายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
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ข้อที่ ๕ หนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด มท ๐๓๑๐.๗/ว ๑๗๔๖๐ ลงวันที่ ๑๕ 
กันยายน ๒๕๕๘ เรื่อง การสนับสนุนการด าเนินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล (ต าบล
ละ ๕ ล้านบาท) สรุปสาระส าคัญ 

๕.๑ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ าเภอ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านทราบว่ารัฐบาลได้ให้
ความส าคัญกับฝ่ายปกครองและมอบหมายภารกิจดังกล่าวให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง ซึ่งที่
ผ่านมาฝ่ายปกครองเป็นเพียงผู้สนับสนุนเท่านั้น และให้ด าเนินโครงการครั้งนี้ด้วยความตั้งใจ ทุ่มเท
ให้เต็มสติก าลังความสามารถด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และการมีส่วนร่วมของประชาชนทุก
ฝ่าย ตามขั้นตอน แนวทาง คู่มือการด าเนินงานมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล 

๕.๒ ลักษณะหรือประเภทโครงการ 
๑) ควรเป็นโครงการที่สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ

ท้องถิ่น 
๒) ควรเป็นโครงการที่เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม และประชาชนมีส่วนร่วม 
๓) ควรเป็นโครงการที่สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนได้ และมีความยั่งยืน 

ต่อเนื่อง 
๔) เป็นโครงการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และคู่มือก าหนด 

ข้อที่ ๑๓ หนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๑๙/ว ๒๐๐๑๐ ลงวันที่ ๑๙ 
ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การด าเนินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล (ต าบลละ ๕ ล้านบาท) 
สรุปสาระส าคัญ 

๑๓.๑ ให้ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานตามมาตรการของจังหวัดและอ าเภอได้ศึกษาและ
ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการของกรมการปกครองที่ได้แจ้งไปแล้วอย่างเคร่งครัด 

๑๓.๒ ให้จังหวัดและอ าเภอประสานความร่วมมือกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ และภาคประชาชน สนับสนุนบุคลากร รวมทั้งวัสดุ อุปกรณ์ ในการ
ด าเนินงานตามมาตรการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นตอนการด าเนินการตามระเบียบการพัสดุ การ
บริหารโครงการจนกระทั่งการเบิกจ่ายงบประมาณ อาทิเช่น การจัดท าเอกสารโครงการ การจัดท า
เอกสารการจัดซื้อ จัดจ้าง การปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่โครงการ ช่างควบคุมงาน และคณะกรรมการ
ตรวจสอบการจ้าง กรรมการตรวจรับพัสดุ ทั้งนี้ ถือเป็นการให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมเพ่ือเป็น
หลักประกันในเรื่องความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน และยังเป็นการแบ่งเบาภาระ
งานของบุคลากรกรมการปกครองในพ้ืนที่ด้วย 

๑๓.๓ เพ่ือเป็นการแสดงความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในการบริหารโครงการ ให้
อ าเภอด าเนินการดังนี้ 

๑) จัดท าป้ายแสดงรายละเอียดโครงการที่ด าเนินการในพ้ืนที่  รวมทั้ง น า
รายละเอียดดังกล่าวลงในเว็ปไซต์ของอ าเภอ ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนหรือองค์กรต่างๆ สามารถตรวจ
การด าเนินงานได ้
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๒) แต่งตั้งคณะกรรมการ/ภาคประชาชน เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง และ
กรรมการตรวจรับพัสดุในการด าเนินการทุกโครงการ 

๑๓.๔ กรมการปกครองถือเป็นนโยบายส าคัญในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของจังหวัด
และอ าเภออย่างเต็มที่โดยได้มีการด าเนินการ ดังนี้ 

๑) จัดตั้งศูนย์สนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคตามนโยบายรัฐบาล 
กรมการปกครองเพ่ือท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา แนะน า สนับสนุนข้อมูล แนวทางปฏิบัติ ประสานงาน 
เชื่อมโยงการด าเนินงานตามมาตรการกับจังหวัด และอ าเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ 
โดยมีที่ตั้ง ณ กรมการปกครองชั้น ๔ ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุง เทพฯ 
๑๐๒๐๐ หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ๐๒-๒๒๑-๖๘๔๖ ๕ คู่สายอัตโนมัติ) 

๒) ได้จัดท าเว็ปไซต์ http://tambon.dopa.go.thเพ่ือเป็นศูนย์กลางในการแจ้ง
เวียนหนังสือสั่งการ ระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติงานให้จังหวัดและอ าเภอ และประชาสัมพันธ์
การด าเนินงานให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ตลอดจนเป็นช่องทางการบันทึกข้อมูลการเสนอ
โครงการของอ าเภอและโครงการที่ส านักงบประมาณได้อนุมัติด้วย 

๓) ร่วมกับส านักงบประมาณปลัดกระทรวงมหาดไทย และกรมบัญชีกลาง จัดท า
คู่มือปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ โดยได้น าคู่มือดังกล่าวลงในเว็ปไซด์ กองคลัง 
กรมการปกครอง และ http://tambon.dopa.go.th ทั้งนี้ จังหวัดและอ าเภอสามารถน า
แบบฟอร์ม/รูปแบบเอกสาร จากคู่มือในระบบอินเตอร์เน็ต มาใช้ในการท างานได้ด้วย 

๑๓.๕ ได้เสนอขอให้คณะรัฐมนตรีมีมติ เพ่ือการท างานที่สะดวกและลดภาระของ
เจ้าหน้าที่ได้แก่ การเพิ่มระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอ าเภอ บูรณาการ 
คน วัสดุ อุปกรณ์ จากทุกหน่วยงานเข้ามาท างาน รวมทั้ง การของบประมาณสนับสนุนการท างาน
ตามมาตรการของจังหวัดและอ าเภอ โดยรายละเอียดจะได้แจ้งเป็นหนังสือเป็นการเฉพาะอีกคร้ัง
หนึ่ง 

นโยบายสาธารณะ เป็นแนวทางปฏิบัติของรัฐบาลซึ่งก าหนดวัตถุประสงค์ที่แน่นอนไม่
ทางใดก็ทางหนึ่ง คือ เพ่ือแก้ปัญหาในปัจจุบัน เพ่ือป้องกันหรือหลีกเลี่ยงปัญหาในอนาคต และเพ่ือ
ก่อให้เกิดผลที่พึงปรารถนา เพ่ือแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลมีความจริงใจและจริงจังที่จะน านโยบายไป
ปฏิบัติเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง  

 
๔. หลักพุทธธรรมส าหรับการเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  

หลักพุทธธรรมที่ผู้เขียนมองว่าควรน ามาใช้ส าหรับการเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการก าหนดนโยบายสาธารณะเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในครั้งนี้ได้แก่ 

๔.๑ หลักอปริหานิยธรรม หลักอปริหานิยธรรม๑๕ คือธรรมอันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความ
เสื่อม เป็นไปเพื่อความเจริญฝ่ายเดียว ส าหรับหมู่ชนหรือผู้บริหารบ้านเมือง ประกอบด้วย ๗ 
                                                           
  ๑๕ ที.ม. (ไทย). ๑๐/๖๘/๘๖. 
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ประการ ได้แก ่๑) หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ ๒) พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม 
พร้อมเพรียงกันท ากิจที่พึงท า ข้อนี้แปลอีกอย่างหนึ่งว่า พร้อมเพรียงกันลุกขึ้นป้องกันบ้านเมือง 
พร้อมเพรียงกันท ากิจทั้งหลาย ๓) ไม่บัญญัติสิ่งที่มิได้บัญญัติไว้ (อันขัดต่อหลักการเดิม) ไม่ล้มล้าง
สิ่งที่บัญญัติไว้ (ตามหลักการเดิม) ถือปฏิบัติมั่นตามวัชชีธรรม (หลักการ) ตามที่วางไว้เดิม ๔) ท่าน
เหล่าใดเป็นผู้ใหญ่ในชนชาววัชชี เคารพนับถือท่านเหล่านั้น เห็นถ้อยค าของท่านว่าเป็นสิ่งอันควร
รับฟัง ๕) บรรดากุลสตรีกุลกุมารีทั้งหลายให้อยู่ดีโดยมิถูกข่มเหง หรือฉุดคร่าขืนใจ ๖) เคารพ
สักการะบูชาเจดีย์ (ปูชนียสถานและปูชนียวัตถุ ตลอดถึงอนุสาวรีย์ต่างๆ ของวัชชี (ประจ าชาติ) 
ทั้งหลาย ทั้งภายในและภายนอก ไม่ปล่อยให้ธรรมิกพลีที่เคยให้เคยท าแก่เจดีย์ เหล่านั้นเสื่อมทราม
ไป ๗) จัดให้ความอารักขา คุ้มครอง ป้องกัน อันชอบธรรมแก่พระอรหันต์ทั้งหลาย (ในที่นี้กินความ
กว้าง หมายถึงบรรพชิตผู้ด ารงธรรมเป็นหลักใจของประชาชนทั่วไป) ตั้งใจว่าขอพระอรหันต์ทั้งหลาย
ที่ยังมิได้มาพึงมาสู่แว่นแคว้นที่มาแล้วพึงอยู่ในแว่นแคว้นโดยผาสุก 

กล่าวได้ว่า หลักอปริหานิยธรรม เป็นหลักธรรมที่น ามาสู่ความสามัคคี ความ
เจริญรุ่งเรืองของหน่วยงานองค์กรที่ได้ประพฤติปฏิบัติตาม คือ การหมั่นประชุมกันเป็นประจ า 
บ่อยๆ เป็นการระดมมันสมอง รวมความสามารถท่ีทุกคนมี น ามาแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่อง ส่งเสริม
พัฒนาหมู่คณะให้มีความเจริญในด้านต่างๆ ความพร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิก
ประชุม และพร้อมเพรียงกันปฏิบัติกิจของหมู่คณะ รับผิดชอบร่วมกัน ด าเนินไปอย่างพร้อมเพรียง 
และเมื่อถึงตอนท างานก็ต้องท างานของส่วนรวมให้ดี การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ โดยทุกคนที่เป็น
สมาชิกของสังคมจะต้องถือระเบียบข้อบังคับเพ่ือปฏิบัติอย่างเสมอภาคกัน และเป็นเหตุส่งเสริมให้
การปกครองการบริหารเกิดผลดี มีประสิทธิภาพ 

๔.๒ หลักสัปปุริสธรรม ๗ หลักสัปุริสธรรม๑๖ เป็นอีกหลักธรรมหนึ่งที่มนุษย์ปฏิบัติตาม
แล้วสามารถท าให้บรรลุนิพพานได้หรืออาจกล่าวได้ว่าหลักธรรมที่เป็นหลักธรรมที่สามารถพัฒนา
มนุษย์ให้อย่างยิ่งในสัปปุริสสูตร อุปริปัญญาสก์ มัชฌิมนิกาย ปรากฏพุทธโอวาทเรื่องธรรมของคนดี 
(สัตบุรุษ) คนที่สมบูรณ์แบบ หรือมนุษย์โดยสมบูรณ์ ซึ่งถือว่าเป็นสมาชิกที่ดี มีคุณค่าที่แท้จริงของ
มนุษย์ชาติ มีธรรมะหรือคุณสมบัติที่เรียกว่า สัปปุริสธรรม ๗ ประการ คือ๑๗ ๑) ธัมมัญญุตา รู้หลักการ 
เมื่อด ารงต าแหน่งมีฐานะหรือจะท าอะไรก็ตาม ต้องรู้หลักการ รู้งาน รู้หน้าที่ รู้กฎเกณฑ์กติกาที่
เกี่ยวข้อง ๒) อัตถัญญุตา รู้จุดหมาย มนุษย์เราถ้าไม่รู้จุดหมายก็ไม่รู้ว่าจะน าคนและกิจการไปไหน 
นอกจากรู้จุดหมาย มีความชัดเจนในจุดหมายแล้วจะต้องมีความแน่วแน่มุ่งมั่นที่จะไปให้ถึงจุดหมายด้วย 
ข้อนี้เป็นคุณสมบัติที่ส าคัญมาก เมื่อใจมุ่งจุดหมายแม้มีอะไรมากระทบกระท่ังก็จะไม่หวั่นไหวอะไรไม่
                                                           
 ๑๖ ขุ.ชา.จตฺตาลีส. (ไทย) ๒๗/๗๘-๗๙/๖๐๘ 

๑๗ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ผู้น า, พิมพ์ครั้งท่ี ๖, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มติชน, ๒๕๔๔), 
หน้า ๒๐. 
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เกี่ยวข้อง ไม่เข้าเป้า ไม่เข้าแนวทางก็ไม่มั่ววุ่นวายใครจะพูดว่าด่าเหน็บแนม  เมื่อไม่ตรงเรื่องก็ไม่มัว
ถือสา ไม่เก็บเป็นอารมณ์ ไม่ยุ่งกับเรื่องจุกจิกไม่เป็นเรื่อง เอาแต่เรื่องที่เข้าแนวทางสู่จุดหมายใจมุ่งสู่
เป้าหมายอย่างชัดเจนและมุ่งมั่นแน่วแน่ ๓) อัตตัญญุตา รู้ตน คือ ต้องรู้ว่าตนเองคือใครมีภาวะเป็น
อะไร อยู่ในสถานะใดมีคุณสมบัติ มีความพร้อม มีความถนัด สติปัญญา ความสามารถอย่างไร มี
ก าลังแค่ไหน มีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไร ซึ่งจะต้องส ารวจตนเองและเตือนตนเองอยู่เสมอ ทั้งนี้เพ่ือ
ประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงตัวเองให้มีคุณสมบัติความสามารถยิ่งๆ ขึ้นไป ๔) มัตตัญญุตา รู้
ประมาณ คือ รู้จักความพอดี.หมายความว่าต้องรู้จักขอบเขตขีดขั้นความพอเหมาะที่จะจัดท าในเรื่อง
ต่างๆ ท่านยกตัวอย่าง เช่น ผู้ปกครองบ้านเมืองรู้จักประมาณในการลงทัณฑ์อาญา และการเก็บภาษี 
เป็นต้น ไม่ใช่เอาแต่จะให้ได้อย่างใจ และต้องรู้จักว่าในการกระท านั้นๆ หรือในเรื่องราวนั้นๆ มี
องค์ประกอบหรือมีปัจจัยอะไรเกี่ยวข้องบ้าง ท าแค่ไหนองค์ประกอบของมันจะพอดี  ได้สัดส่วน
พอเหมาะการท าการต่างๆ ทุกอย่างต้องพอดี ถ้าไม่พอดีก็พลาดความดีจึงจะท าให้เกิดความส าเร็จที่
แท้จริง ฉะนั้นจะต้องรู้องค์ประกอบและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และจัดให้ลงตัวพอเหมาะพอดี  ๕) 
กาลัญญุตา รู้กาล คือ รู้จักเวลา เช่น รู้ล าดับ ระยะ จังหวะ ปริมาณความเหมาะของเวลาว่าเรื่องนี้
จะลงมือตอนไหน เวลาไหนจะท าอะไรอย่างไรจึงจะเหมาะ ดังจะเห็นว่าแม้แต่การพูดจาก็ต้องรู้จัก
กาลเวลา ตลอดจนรู้จักวางแผนงานในการใช้เวลา ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ เช่น วางแผนว่าสังคมมีแนวโน้มจะ
เป็นอย่างนี้ในเวลาข้างหน้าเท่านั้น และเหตุการณ์ท านองนี้จะเกิดขึ้นเราจะวางแผนรับมือกับ
สถานการณ์นั้นอย่างไร ๖).ปริสัญญุตา รู้ชุมชน คือ รู้สังคมตั้งแต่ในขอบเขตที่กว้างขวาง คือ รู้สังคมโลก
รู้สังคมของประเทศชาติว่าอยู่ในสถานการณ์อย่างไร มีปัญหาอะไร มีความต้องการอย่างไร โดยเฉพาะ
ถ้าจะช่วยเหลือเขา ก็ต้องรู้ปัญหารู้ความต้องการของเขา แม้แต่ชุมชนย่อยๆ ถ้าเราจะช่วยเหลือเขา 
เราต้องรู้ความต้องการของเขา เพ่ือสนองความต้องการได้ถูกต้อง หรือแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด ๗) 
ปุคคลัญญุตา รู้บุคคล คือ รู้จักบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะคนที่มาร่วมงานร่วมการร่วมไปด้วยกัน และ
คนที่เราไปให้บริการตามความแตกต่างเฉพาะตัว เพ่ือปฏิบัติต่อเขาได้ถูกต้องเหมาะสม และได้ผล 
ตลอดจนสามารถท าบริการให้ความช่วยเหลือได้ตรงตามความต้องการ รู้ว่าจะใช้วิธีสัมพันธ์พูดจาแนะน า
ติชมหรือจะให้เขายอมรับได้อย่างไร โดยเฉพาะในการใช้คน ซึ่งต้องรู้ว่าคนไหนเป็นอย่างไรมีความถนัด
อัธยาศัยความสามารถอย่างไรเพ่ือใช้คนให้เหมาะกับงาน นอกจากนั้นก็รู้ประโยชน์ที่เขาพึงได้ เพราะว่า
ในการท างานนั้นไม่ใช่ว่าจะเอาเขามาเป็นเพียงเครื่องมือท างานได้ แต่จะต้องให้คนที่ท างานทุกคนได้
ประโยชน์ ได้พัฒนาตัวเอง  

กล่าวได้ว่า หลักค าสอนในพระพุทธศาสนา ไม่ได้เป็นเรื่องเก่าตกยุคล้าสมัยตามกาลเวลา 
แต่กลับยืนหยัดคงทนต่อการพิสูจน์ ดังเช่น หลักสัปปุริสธรรม ๗ และหลักอปริหานิยธรรม ๗ ที่
สามารถน ามาปรับใช้ให้เข้ากับยุคสมัยอย่างเช่นปัจจุบันได้อย่างสอดคล้องกับการบริหารในทุกระดับ 
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ที่ควรต้องมีความสมดุลในสองด้าน คือด้านความรู้ความสามารถและด้านคุณธรรมจริยธรรมโดยน า
หลักพุทธธรรมมาเป็นแนวทางในการบริหารผสมผสานกับแนวคิดตะวันตก อันจะเป็นส่วนส่งเสริมใน
การมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายดังโมเดล 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพ แสดงกรอบแนวคิดการเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบายสาธารณะเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก 

 
 
 

ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแรง ร่วมใจ 

ร่วมรับผลประโยชน์ / ร่วมเป็นเจา้ของ 

ร่วมดูแล 

การเสริมสร้าง
กระบวนการมีส่วน
ร่วมในการก าหนด
นโยบายสาธารณะ 

เพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจฐานราก 

 

วางแผนร่วมกัน 

ด าเนินงานร่วมกัน 

ตรวจสอบร่วมกัน 

รับผลประโยชน์
ร่วมกัน 

ประชุมบ่อยๆ 

พร้อมเพรียง 

ความเข้าใจชุมชน 

ความเป็นกลาง 

ประชาสมัพันธ์ 

ประชาคม 

อินเตอร์เนต็ 

ตัวแทน 

สื่ออ่ืนๆ 

รัฐบาล+นโยบายพิเศษ 

กระทรวงมหาดไทย 
โดยกรมการปกครองเป็นผูร้ับผดิชอบโครงการ 

กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

การน านโยบายไปปฏิบัต ิหลักอปริยานิยธรรม 7 หลักสัปปุริสธรรม 7 
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๕. บทสรุป 
ในการเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายสาธารณะเพ่ือกระตุ้น

เศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาลในครั้งนี้ หากต้องการให้เกิดความส าเร็จควรประกอบด้วยขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่ ๑ การวางแผนก าหนดการสอบถามความต้องการ ซึ่งเป็นขั้นในการที่อยู่ใน
ระดับของแผนงานขององค์กรปกครองในการส ารวจความคิด ความเห็น และความต้องการใน
ลักษณะการท าประชาคมทุกๆ หมู่บ้านที่หมุนเวียนไปตามหมู่บ้านต่างๆ จนครบทุกหมู่บ้าน  

ขั้นตอนที่ ๒ ระบบการประสานงานกับ ชมรมผู้ใหญ่ก านัน และการประสานงานกับ
ชมรมในท้องถิ่น เพ่ือให้เห็นภาพลักษณ์ของความสามัคคีกันระหว่างท้องถิ่นกับสถาบันเหล่านั้น 
รวมทั้งพระสงฆ์ก็เป็นผู้น าเชิงจิตวิญญาณในท้องถิ่นให้ช่วยการประชาสัมพันธ์ 

ขั้นตอนที่ ๓ การสร้างกลไกการเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย
สาธารณะเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ควรจะเป็นเจ้าภาพหลักในการรณรงค์ส่งเสริมและใช้ฐาน
ของประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามจนเกิดการบูรณาการร่วมกันไปตามลักษณะของพ้ืนที่นั้นๆ  

ขั้นตอนที่ ๔ การให้ความรู้แก่ประชาชนต่อกระบวนการก าหนดนโยบายสาธารณะเป็น
การให้ความส าคัญตั้งแต่ การก่อตัวของปัญหานโยบาย การก าหนดนโยบาย การตัดสินใจนโยบาย
หรือวิเคราะห์หาทางเลือก การน านโยบายไปปฏิบัติ และการประเมินผลนโยบาย  

ขั้นตอนที่ ๕ การระดมความคิดด้วยการท าประชาคมในระดับหมู่บ้าน ซึ่งเป็นการ
วางแผนในการปฏิบัติงานพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้น การระดมความคิดเห็นของประชาชนจึงเป็นการ
น าเอาข้อมูลจริงของประชาชนมาก าหนดเป็นนโยบายสาธารณะได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ความต้องการตามลักษณะของพ้ืนที่จริง ๆ 

ขั้นตอนที่ ๖ การน าข้อความคิดเห็นของประชาชนมาระบุไว้ในแผนงานที่จะด าเนินงาน
ตามกรอบนโยบายสาธารณะส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือจัดล าดับความส าคัญตั้งแต่ส าคัญมากจน
ไปถึงความส าคัญน้อย 

ขั้นตอนที่ ๗ การน าแผนงานผ่านการลงประชามติอีกคร้ัง เพราะการก าหนดนโยบาย
สาธารณะส่วนที่ยังขาดไปก็คือ การลงประชามติรับหลักการตามที่วางแผนไว้หรือไม่ 

ขั้นตอนที่ ๘ น านโยบายมาปฏิบัติ คือร่วมกันด าเนินงาน ติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินผลจาการนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพต่อการบริหารจัดการนโยบายที่ตรงกับ
ความต้องการหรือไม่เพราะการติดตามตรวจสอบจะอยู่ในข้อเท็จของประชาชนที่เห็นได้อย่างเป็น
รูปธรรมซึ่งเป็นตัวชี้วัดของความจริงใจ และจริงจังต่อการน านโยบายไปใช้เพ่ือตอบสนองต่อความ
ต้องการได้จริง 
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บริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลของสถาบันการศึกษา 
THE  MODEL OF EFFECTIVENESS CHANGE  MANAGEMENT 

OF  THAI  BUDDHIST UNIVERSITY 
 

รัฐพล  เย็นใจมา 
พระมหากังวาล  ธีรธมฺโม (กังวาล  ศรชัย) 
พระครูวิสุทธานันคุณ (สุรศักดิ์  ครุฑธา) 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยเรื่อง “การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลของสถาบันการศึกษา” มี
วัตถุประสงค์ ๑) เพ่ือศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมส าหรับ
สถาบันการศึกษา ๒) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์สภาพทั่วไปของรูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลง
สถาบันการศึกษา ๓) เพ่ือน าเสนอรูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลของ
สถาบันการศึกษา การวิจัย ครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีด าเนินการวิจัยไว้ตามล าดับดังนี้  ในการศึกษา
วิจัยเรื่องนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ได้ก าหนดขอบเขตของผู้ให้ข้อมูลหลักโดยการเลือกผู้ให้
ข้อมูลแบบเจาะจง (Criterion based  selection) ได้แก่ กลุ่มผู้บริหารระดับสูง ทั้งส่วนกลางวิทยา
เขต และผู้ทรงคุณวุฒิ มีส่วนส าคัญในการก าหนดนโยบายและทิศทางการบริหารของมหาวิทยาลัย
สงฆ์ไทย จ านวน ๓๐ รูปและคน  การวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิจัยเร่ืองนี้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพที่ได้จากเอกสารการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  โดยใช้วิธีการคิดวิเคราะห์
เนื้อหา (Content analysis) อย่างพิถีพิถัน เพ่ือจัดหมวดหมู่ของเนื้อหา (Category)  แล้วน ามา
สังเคราะห์เชิงระบบ  (Systematicsynthesis)  คิดอย่างละเอียดลุ่มลึกเพ่ือหาประเด็นร่วมหรือ
ประเด็นหลักและอธิบายเนื้อหาทีละประเด็นๆ 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 ๑.  ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเหมาะสมส าหรับการบริหารสถาบันการศึกษา มี  
๕  องค์ประกอบ ได้แก่  ๑) การท าความเขาใจในการเปลี่ยนแปลง (๒)  การมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์  ๓) การสร้างแรงบันดาลใจ  ๔)  การกระตุ้นทางปัญญา   ๕) การค านึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล เพราะว่าสถานศึกษาบริหารงานต้องบุคลากรซึ่งมีทั้งฝ่ายบรรพชิต ฝ่ายคฤหัสถ์ ค านึง
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rajavidyalaya University. 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี  
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การบริหารงาน และนโยบายภาครัฐ  ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเป็นแนวคิดภาวะผู้น าที่กว้างขวาง  
เป็นกระบวนการที่ผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะต้องพยายามกระตุ้นและโน้มน้าวให้ผู้ร่วมงานมีความ
พยายามในการท างานและคาดหวังผลลัพธ์ของการท างาน    ส่งเสริมให้ผู้ตามเกิดการตระหนักรู้ ใน
ภารกิจและวิสัยทัศน์ของกลุ่ม  และองค์กรการพยายามจูงใจ  ผู้ร่วมงานหรือผู้ตามให้ท างานเพ่ือมุ่ง
ผลประโยชน์ของกลุ่มหรือองค์กรมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน   
 ๒. สภาพของการบริหารสถานศึกษา โดยทั่วไปมีลักษณะที่เด่น คือ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มี
ความรู้ความสามารถ มีเครือข่ายเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ  มีการบริหารเชิงรุกมุ่งที่
จะพัฒนามหาวิทยาลัยให้เจริญ ได้รับการสนับสนุนจากสังคมที่เอ้ือต่อการพัฒนาพันธกิจทุกด้านของ
มหาวิทยาลัย มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ มีบทบาทส าคัญในการการบริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือ
ยกระดับจิตใจและพัฒนาสังคม พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางพรุทธศาสนาระดับชาติและ
นานาชาติ มีจุดที่ควรพัฒนาได้แก่ ควรพัฒนาด้านการจูงใจให้บุคลากรน านโยบายไปปฏิบัติให้บรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิผล  
 ๓. รูปแบบการบริหารการเปล่ียนแปลงที่มีประสิทธิผลสถานศึกษา  พบว่า มี ๕ รูปแบบ  
ได้แก่  ๑) รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลด้านการบริหารทั่วไป  ๒) รูปแบบการ
บริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลด้านการบริหารวิชาการ ๓) รูปแบบการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลด้านการบริหารงานวิจัย ๔)  รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มี
ประสิทธิผลด้านการบริหารการเงินและงบประมาณ    ๕) รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มี
ประสิทธิผลด้านการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์  ใน ๕  รูปแบบนี้มีองค์ประกอบหลัก ๒ 
องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ ๑ ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมี  ๕  ประการ ได้แก่ (๑)  
การท าความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลง (Understanding Change) (๒) การมีอิทธิพลอย่างมีอย่างมี
อุดมการณ์ (Idealized Influence) (๓) การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation) (๔) 
การกระตุ้นการใช้ปัญญา (Intellectual Stimulation) และ(๕) การสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล (Relationship) และองค์ประกอบที่ ๒ พุทธธรรมกับประสิทธิผลของภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง มี  ๓ ประการ ได้แก่ ๑.  (จักขุมา) มีปัญญามีวิสัยทัศน์กว้างไกล  ๒. (วิธูโร)  มีความรู้
เฉลียวฉลาดมีความช านาญ  ๓. (นิสสยสัมปันโน)  มีความโอบอ้อมอารีมีจิตเมตตา  สร้างเป็น
รูปแบบได้  B-TL : MODEL  ดังนั้น  รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลของ
มหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย ต้องค านึงถึงบุคลากรเป็นหลัก  เนื่องจากบุคลากรจะเป็นตัวขับเคลื่อน
นโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ให้มี
ประสิทธิผลเกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปทิศทางที่ดี 
ค าส าคัญ : การบริหารการเปลี่ยนแปลง สถานศึกษา ประสิทธิผล 
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ABSTRACT 
 The research entitled “Model of Effectiveness Change Administration of 
Thai University ”, and the objectives were: 1) to study the concepts and theories  of  
Effectiveness Change Administration of Thai University. 
, 2) to analytically study of general condition of Model of Effectiveness Change 
Administration of Thai University, 3) to propose the Model of Effectiveness Change 
Administration of Thai University. 
 The research entitled “Model of Effectiveness Change Management of 
Thai Buddhist University” that the researcher had the quantitative research and 
conducted data collection was in-depth-interview which selected by Purposive 
sampling such as high executives both the central and university campuses, experts 
who played the key role to set the policy and directions for administration of Thai 
University. The data analysis in this research was used by the qualitative data 
analysis through in-depth-interview and the content analysis for arranging the 
category of contents, and then, systematic synthesis. Lastly, thought of the main 
points and explain in each point. 
 The Findings of Research were as follows: 
 1. The theory of leadership of change administration for Thai Sangha 
university had five factors , 1) understanding change , 2) Idiealized influence or 
Charisma Leadership ,  3) Inspiration Motivation ,  4) Intellectural Stimulation ,  5) 
Individualized Consideration. 
 Because, Mahachulalongkornrajavidayalaya University for the personnel 
administration had both monks and lay men must realize the administration of Thai 
Sangha and government policy. The leadership of change was the board leadership 
concept, the process of change leader that must try to motivate and convince the 
staffs having an endeavor to work and expecting the get the work success, to 
promote the followers to realize in mission and vision of group and organization 
tries hard to convince the staffs or followers to work for the benefits of group or 
organization more than individual benefits. 
 2. The model of administration for Mahachulalongkornrajavidayalaya 
university, started for the change of modern administration in the year of 2540 due 
to the government had the royal act of Mahachulalongkornrajavidayalaya university 
as own lawful organization and as university under control of government, freely 
administration university as own autonomy, wants the flexible, efficient and 
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effective  administration that was the formal administration, general administration , 
financial personnel , academy and research that it makes the fast and more 
effective administration. Moreover, university had the strategy to realize the 
administration as the international Buddhism center both Therawada and Mahayana 
Sects that character of administration for university found that had five aspects of 
the change administration as follows : 1) general administration,  2) academic 
administration,  3) research administration, 4) financial administration, 5) human 
resource administration. 
 3. To propose the Model of Effectiveness Change Administration of Thai 
Sangha University. The  data analysis from the concepts ,theories  and in-depth-
interview and used the data  for analysis for arranging the category of contents, 
and then, systematic synthesis , found that fiveModels of Effectiveness Change 
Administration of Thai Sangha University as follows 1) understanding change : UC, 2) 
Idealized influence or Charisma Leadership : II or CL,  3) Inspiration Motivation : IM,  
4) Intellectual Stimulation : IS,  5) Individualized Consideration : IC) to create the 
form of  UC, II or CL, IM, ISIC : MODEL.   Therefore, the  Model of Effectiveness 
Change Administration of Thai Sangha University focus on the person 
 Personnel as the main due to the personnel will drive the mission of 
university to attain the objective of university for developingand changing to good 
and effective direction.  
Key Word :  Change  Management, Effectiveness  
 
๑. บทน า 
 กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและสังคมไทยส่งผลให้เกิดการแข่งขันในทุกด้าน  
โดยเฉพาะเร่ืองการบริหารจัดการการศึกษา  ประเทศไทยจ าเป็นต้องจัดการศึกษาให้ก้าวหน้าการ
เปลี่ยนแปลงทั้งนี้  เพราะการศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ  ช่วยเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน  กระทรวงศึกษาธิการจึงเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช ๒๕๔๒  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๒)  พุทธศักราช  ๒๕๔๕  
โดยเฉพาะการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ ๒๑  กระทรวงศึกษาธิการได้มุ่งเน้นการปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบใน  ๔  ประเด็นหลัก  กล่าว คือ  พัฒนาคนไทยยุคใหม่  
ปรับกระบวนทัศน์การเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์  พัฒนาคุณภาพ
ผู้สอนยุคใหม่  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแห่งเรียนรู้ยุคใหม่  พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ใหม่  ปรับระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพคล่องตัว  เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา  และ
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ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาพส่วนในการบริหารจัดการศึกษา๑  องค์การขนาดเล็กขนาดใหญ่ 
ทั้งภาครัฐและเอกชน กระแสการเปลี่ยนแปลงทุกแห่งหนและเป็นความจ าเป็นไม่ว่าจะเป็นการ
เปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ หรือขนาดเล็กมีวรรณกรรมมากมายที่กล่าวถึงองค์การที่ต้องการความอยู่
รอดและประสบผลส าเร็จในโลกสมัยใหม่ชี้ให้เห็นว่าสิ่งส าคัญท่ีสุดของการเปลี่ยนแปลง  
 ด้วยเหตุดังกล่าวผู้วิจัยในฐานะเป็นบุคลากรของมหาวิทาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ของคณะสงฆ์ไทย จึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงรูปแบบการบริหารการ
เปลี่ยนแปลของมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย ว่าควรจะมีการด าเนินงานเตรียมความพร้อมการเปลี่ยนแปลง
เชิงบริหารด้านใดบ้าง มีแนวคิดทฤษฎีและองค์ประกอบอันเป็นปัจจัยที่น าไปสู่ความมีประสิทธิภาพ
ของมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทยได้บ้าง และรูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลของมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย
บริบทขององค์กรที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการศึกษาที่มีการแข่งขันสูงจะเป็นอย่างไร ซึ่ง
ผลการวิจัยและองค์ความรู้ที่ค้นพบจะสามารถน าไปเป็นข้อมูลสารสนเทศประกอบการตัดสินใจใน
การการหนดยุทธศาสตร์ แผนงาน และโครงการในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทยที่มี
ประสิทธิภาพได้ในภาวะความเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
 
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ เหมาะสมส าหรับ
สถานศึกษา 
 2. เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของการบริหารการเปลี่ยนแปลงสถานศึกษา 
 3. เพ่ือน าเสนอรูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลของสถานศึกษา 
 
๓.  ขอบเขตของการวิจัย 
 ศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตของการวิจัย ดังนี้ 
 ๓.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา ดังนี้ ๑. ศึกษาข้อมูลแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิจากเอกสารการเกี่ยวข้องกับองค์ประการกอบการ
ใช้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับแนวคิดของ Bass และ Avolio๒  Bass ๕ องค์ประกอบ 
ได้แก่  ๑) ท าความเข้าใจในการเปล่ียนแปลง  ๒) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ๓) การสร้างแรง
บันดาลใจ  ๔) การกระตุ้นการใช้ปัญญา  ๕) การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  ๒.  ศึกษา
ข้อมูลการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลการบริหารของสถานศึกษาด้าน ได้แก่  ๑) ด้าน

                                                
๑ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ ๒๑ (กรุงเทพฯ  โรง

พิมพ์ สกศ, ๒๕๕๒), หน้า ๑๓. 
๒ Bass, Bernard M and Avolio, Bruce J, Improving Organization Effectiveness Trough 

Transformational Leadership, (Thousand Oaks : Sage, 1994), p. 5. 
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การบริหารทั่วไป  ๒) ด้านการบริหารวิชาการ   ๓) ด้านการบริหารงานวิจัย  ๔) ด้านการบริหาร
การเงิน  ๕) ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์๓   
 ๓.๒ ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลหลัก ในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview)  
ได้ก าหนดขอบเขตของผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูง  ส่วนกลาง และส่วนวิทยาเขต 
ผู้บริหารระดับกลาง  ผู้บริหารหารระดับล่าง ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ านวน  
๓๐  รูปและคน  
 ๓.๓  ขอบเขตด้านพ้ืนที่ผู้วิจัยก าหนดให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็น
ขอบเขตด้านพ้ืนที่ในการศึกษาวิจัยเฉพาะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๓.๔ ขอบเขตด้านระยะเวลา การศึกษาวิจัยเรื่องนี้ ด าเนินการศึกษาวิจัยตั้งแต่ เดือน 
มิถุนายน พ.ศ.  ๒๕๕๗ –มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  รวมระยะเวลา ๑๐ เดือน 
 
๔. วิธีด าเนินการวิจัย 
 ๔.๑ รูปแบบการวิจัย 
 การด าเนินการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
 ๔.๒ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants)  
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้ก าหนดขอบเขตของผู้ให้ข้อมูลหลักส าหรับการศึกษาวิจัยเชิง
คุณภาพผู้วิจัย ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก  ผู้ทรงคุณวุฒิ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview) ผู้วิจัยได้คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักแบบเจาะจง (criterion based  selection) 
ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจและสามารถให้ข้อมูลในเรื่องนั้นได้ลึกซึ้งดีที่สุด  ประกอบด้วย 
ผู้บริหารระดับสูง  ส่วนกลาง ส่วนวิทยาเขต ผู้บริหารระดับกลาง  ผู้บริหารหารระดับล่าง และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ านวน  ๓๐  รูปและ   ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญด้านการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ผู้วิจัยใช้เทคนิคนี้กับผู้เชี่ยวชาญ
ทางวิชาการ โดยผู้วิจัยได้คัดเลือกแบบเจาะจง (Criterion based  selection)มีอภิปรายกลุ่ม  ๘ 
รูปและคน เพ่ือเป็นการยืนยันและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ส่วนประเด็นอภิปรายเกี่ยวกับ
รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย    
 ๔.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย   
 ๑. แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews)   ๒. แบบสนทนากลุ่ม (Focus Group 
Discussion) 
 ๔.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล  

                                                
๓ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ ๒๑ (กรุงเทพฯ : โรง

พิมพ์ สกศ, ๒๕๕๒), หน้า ๑๓. 
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 การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล ดังนี้(๑) เก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ 
ได้แก่ พระไตรปิฏก ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  และเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก (In-depth Interviews) โดยผู้วิจัยจะส่งหนังสืออย่างเป็นทางการโดยค ารับรองจาก
ผู้อ านวยการหลักสูตรฯ เพ่ือขอสัมภาษณ์ พร้อมกับส่งบริบทเนื้อหาต่างๆ ที่ใช้ในการสัมภาษณ์
ล่วงหน้า และก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสัมภาษณ์ ส่วนในขณะการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะขอ
อนุญาตใช้เครื่องบันทึกเสียง และกล้องบันทึกภาพนิ่ง และเคลื่อนไหว   (๒) เก็บรวบรวมข้อมูลทุติย
ภูมิ ได้แก่ วิทยานิพนธ์ หนังสือ วารสาร เอกสาร สิ่งตีพิมพ์ที่เกี่ยวกับรูปแบบการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย (๓) ตรวจสอบรูปแบบจากการสนทนากลุ่ม
เฉพาะ (Focus Group Discussion)  
 ๔.๕ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitiative Research) ในการวิจัยเรื่องนี้ใช้
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  ๒  วิธี  คือ วิธีที่ ๑ การตีความ (interpretation) เป็นการ
วิเคราะห์ข้อมูล ที่ได้จากการสัมภาษณ์ ที่ได้จดบันทึกไว้  โดยผู้วิจัยได้ได้ท าการตรวจสอบข้อมูลแล้ว 
ข้อมูลที่ไม่ต้องการจะถูกก าจัดออกไป  หลังจากนั้นท าการสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย (inductive) โดย
การเขียน เป็นประโยคข้อความตามกรอบแนวคิดทฤษฎี เพ่ือตอบปัญหาของการวิจัยฉบับนี้  วิธีที่ ๒ 
การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) เป็นการวิเคราะห์ ข้อมูล  ที่ได้จากการศึกษาเอกสาร  
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Document Research) ในการวิเคราะห์เอกสารผู้วิจัยได้ค านึงถึงบริบท 
(context) หรือสภาพแวดล้อมของข้อมูลเอกสารที่น ามาวิเคราะห์เพ่ือให้ได้ข้อความส าคัญอย่างยิ่ง
ลึกซึ้ง และน าไปสู่การสร้างข้อสรุปอย่างหนักแน่นที่ได้จากเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-
depth  Interview)  โดยใช้วิธีการคิดวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) อย่างพิถีพิถัน เพ่ือจัด
หมวดหมู่ของเนื้อหา (Category)  แล้วน ามาสังเคราะห์เชิงระบบ  (Systematic synthesis)  คิด
อย่างละเอียดลุ่มลึกเพ่ือหาประเด็นร่วมหรือประเด็นหลักและอธิบายเนื้อหาทีละประเด็นๆ 
 
๕. ผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยน าเสนอผลการวิจัย โดยตอบค าถามการวิจัยและวัตถุประสงค์
ของการวิจัย ๓ ข้อ ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ทฤษฎีภาวะผู้น าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเหมาะสมส าหรับสถานศึกษา  พบว่า 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมี  ๕  องค์ประกอบ คือ ๑) การสื่อสารท าความเข้าใจการเปลี่ยนแปลง  
๒) การมีอิทธิผลอย่างมีอุดมการณ์ ๓)  การกระตุ้นการใช้การปัญญาแก้ปัญหาการสร้างแรงบันดาล
ใจ  ๔) การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
 ๒. สภาพการบริหารงานของสถานศึกษา ยึดแนวนโยบายการบริหารจากส่วนกลางเป็น
หลัก ท าให้พบปัญหาการท าความเข้าใจแนวนโยบายไปสู่การปฎิบัติที่มีประสิทธิผล สถานศึกษา มี
อิสระในการปกครองตนเอง มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการองค์กรทั่วไป  บุคลากร  การเงิน  
การวิชาการ  การวิจัย ก็จะท าให้การบริหารจัดการมีความรวดเร็วมีประสิทธิภาพขึ้น   
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 จุดเด่นมของสถานศึกษา   ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  มีความรู้  ความสามารถ  มีเครือข่ายเป็น
ที่ยอมรับในระดับชาติ  และนานาชาติ มีการบริหารเชิงรุกที่ มีศาสตร์เฉพาะสาขาที่เป็นเอกลักษณ์ 
ของสถาบันที่สามารถให้บริการวิชาการได้อย่างกว้างขวางมีอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เป็นแหล่งสร้าง
รายได้อย่างเพียงพอให้กับมหาวิทยาลัย    
 จุดที่ควรร่วมพัฒนาของสถานศึกษา ควรส่งเสริมทักษะความรู้ความสามารถในบริหาร
ระบบสารสนเทศ  ขาดการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรที่มีวุฒิตรงสายงานปฏิบัติหน้าที่ ไม่มีคู่มือ
ภาระงานที่ชัดเจน เพ่ือการประเมินผลของผู้ปฏิบัติงาน  ท าให้บุคลากรไม่ปฏิบัติตามระเบียบ  
ข้อบังคับ ประกาศและค าสั่งมหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง พัฒนาระบบสารสนเทศ/ฐานข้อมูลด้านต่างๆ
ให้ทันสมัยและเชื่อมโยงในหน่วยงานต่างๆ ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค เพ่ือสามารถใช้ประกอบการ
ตัดสินใจในการบริหารจัดการและด าเนินการ การมีวิทยาลัย/ห้องเรียนเครือข่ายกระจายในภูมิภาค
ต่างๆมหาวิทยาลัยจึงควรมีมาตรการ/ระบบและกลไกในการ   
 สรุปว่า  โดยทั่วไปมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีจุดเด่นมากกว่าจุดด้อย
หรือจุดร่วมพัฒนา และควรใช้ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงจูงให้บุคลากรใคร่ปฎิบัติตาม
นโยบายมากกว่านี้ 
 ๓. รูปแบบการบริหารการเปล่ียนแปลงที่มีประสิทธิผลของสถานศึกษา  พบว่า มี ๕ 
รูปแบบ  ได้แก่  ๑) รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลด้านการบริหารทั่วไป  ๒) 
รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลด้านการบริหารวิชาการ ๓) รูปแบบการบริหาร
การเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลด้านการบริหารงานวิจัย ๔)  รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มี
ประสิทธิผลด้านการบริหารการเงินและงบประมาณ     ๕) รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มี
ประสิทธิผลด้านการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์  ใน ๕  รูปแบบนี้มีองค์ประกอบหลัก ๒ 
องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ ๑ ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมี  ๕  ประการ ได้แก่ (๑)  
การท าความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลง (Understanding Change) (๒) การมีอิทธิพลอย่างมีอย่างมี
อุดมการณ์ (Idealized Influence) (๓) การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation) (๔) 
การกระตุ้นการใช้ปัญญา (Intellectual Stimulation) และ(๕) การสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล (Relationship) และองค์ประกอบที่ ๒ พุทธธรรมกับประสิทธิผลของภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง มี  ๓ ประการ ได้แก่ ๑.  (จักขุมา) มีปัญญามีวิสัยทัศน์กว้างไกล  ๒. (วิธูโร)  มีความรู้
เฉลียวฉลาดมีความช านาญ  ๓. (นิสสยสัมปันโน)  มีความโอบอ้อมอารีมีจิตเมตตา  สร้างเป็น
รูปแบบได้  B-TL : MODEL B   ได้แก่   Buddhamma TL  ได้แก่  Transformational 
Leadership 
 ดังนั้น  รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย 
ต้องค านึงถึงบุคลากรเป็นหลัก  เนื่องจากบุคลากรจะเป็นตัวขับเคลื่อนนโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธ
กิจของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิผลเกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลง
ไปทิศทางที่ด ี
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๖. อภิปรายผลการวิจัย 
 ๑. รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลด้านการบริหารทั่วไป 
 ความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลง (Understanding Change) การบริหารการเปลี่ยนแปลง
ผู้บริหารสร้างความเข้าใจในวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยัง
บุคลากรทุกระดับ ในการเปลี่ยนแปลง สื่อสารท าความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงมีความตะหนักใน
ความส าคัญ ผู้บริหารระดับสูงของสถานศึกษา เป็นผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ หรือ นโยบาย เป็นผู้น าที่
พยายามสร้างการตระหนักในการเปลี่ยนแปลง  โดยการใช้ความพยายามในการกระตุ้นให้ผู้ร่วมงาน
เกิดความตระหนักถึงความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง  เพ่ือการน าไปสู่สิ่งที่ดีกว่าใน
อนาคต สร้างเจตคติที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลง การสร้างความรู้สึก  ความคิดเห็นว่าการเปลี่ยนแปลง
เป็นเรื่องปกติที่ต้องเกิดขึ้นทั้งในระดับบุคคลและองค์กรเป็นการ แสดงให้เห็นถึงพัฒนาในเชิง
สร้างสรรค์  และก่อให้เกิดผลดีทั้งต่อบุคคลและการพัฒนาองค์กรที่  การบริหารการเปลี่ยนแปลง
ผู้บริหารสร้างความเข้าใจในวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และจูงใจให้ปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องการร่วมกับผู้ เกี่ยวข้อง  ร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผล ต่อการ
เปลี่ยนแปลงขององค์การ น าหลักการสมรรถนะการพัฒนาภาวะผู้น างานในวิชาชีพ  เพ่ือมุ่งสู่ความ
เป็นมืออาชีพมาใช้ในการพัฒนาองค์การการน าพาการเปลี่ยนแปลงองค์การเพ่ือการแข่งขัน และเข้า
สู่ประชาคมอาเซียนการน าแนวคิดเชิงระบบไปใช้ในการพัฒนาองค์กร  การพัฒนาตนเองให้เป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้  การสร้างเครือข่ายการพัฒนาร่วมกับหน่วยงานอื่น  
 ฉะนั้น รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลด้านการบริหารทั่วไป จึงเป็น
องค์ประกอบที่มีความจ าเป็นและมีส าคัญในรูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลของ
มหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย 
 ๒.  รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลด้านการบริหารวิชาการ 
 ด้านวิชาการของสถานศึกษา จะต้องบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลควรมีภาวะผู้น า
อย่างมีบารมี  มีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การบริหารงานวิชาการถูกก าหนดจากนโยบายการมี
อิทธิพลอย่างมีอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized Influence) เป็นระดับ ผู้น าสร้างความไว้วางใจ 
เชื่อถือ ศรัทธาและการสร้างความเคารพนับถือในตัวของผู้น า การประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี
โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม และความถูกต้องในการท างาน และการด าเนินชีวิตประจ าวัน ผู้น า
เป็นผู้ที่สร้างวิสัยทัศน์และมีการสื่อสารวิสัยทัศน์ให้เป็นที่รับรู้ ทั่วทั้งองค์กรตลอดจนวิธีการที่จะท าให้
เกิดการน าวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรร่วมกัน การปฏิบัติตนอย่างมุ่งมั่น
เห็นถึงคุณค่าในตนเอง  การสร้างความรู้สึกยอมรับนับถือ ตนเอง  เห็นว่าตนเองมีความส าคัญ  มี
ความเชื่อม่ันและภาคภูมิใจในตนเอง การมีอิทธิพลอย่างมีอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized Influence) 
ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นผู้น าที่สร้างความไว้วางใจ  
เชื่อถือ  ศรัทธาและการสร้างความเคารพนับถือในตัวของผู้น า การประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี
โดยยึดหลักคุณธรรม  จริยธรรม  และความถูกต้องในการท างาน และการด าเนินชีวิตประจ าวัน  
ผู้น าเป็นผู้ที่สร้างวิสัยทัศน์และมีการสื่อสารวิสัยทัศน์ให้เป็นที่รับรู้ ทั่วทั้งองค์กร  สอดคล้องกับ
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งานวิจัยของ  ธงชัย  สิงอุดม๔  ได้ท าวิจัยเรื่อง “การพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๘” พบว่า  ผู้น าที่ควรให้ความสนใจในการส่งเสริมสมาชิกให้เกิดก าลังใจใน
การท างาน เพื่อให้สมาชิกมีขวัญก าลังใจในการท างาน ผู้บริหารที่มีหน้าที่ในการก าหนดนโยบายด้าน
วิชาการของมหาวิทยาลัย จะต้องบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลควรมีภาวะผู้น าอย่างมีบารมี  มี
อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การบริหารงานวิชาการถูกก าหนดจากนโยบายส่วนกลาง การพัฒนา
วิสัยทัศน์ร่วมขององค์การการน าข้อมูลความคาดหวัง ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาก าหนดวิสัยทัศน์ด้าน
วิชาการการเปิดหลักสูตร ออกแบบโปรแกรมการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายวิสัยทัศน์ด้านวิชาการ   
 ฉะนั้น รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลด้านการบริหารงานวิชาการ จึง
เป็นองค์ประกอบที่มีความจ าเป็นและมีส าคัญใน รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงด้านวิชาการที่
มีประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย 
 ๓. รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลด้านการบริหารงานวิจัย 
 รูปแบบการสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation) ) ผู้บริหารสูงของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พยายามสร้างแรงบันดาลใจกระตุ้นผู้ตามให้เกิดแรงจูงใจ
ในการท างานปลูกฝัง ค่านิยมและสร้างจิตส านึกที่ดี  โน้มน้าวให้ผู้ตามท างานโดยมุ่งที่ผลประโยชน์
ส่วนรวมเหนือ ผลประโยชน์ของตนเอง มีการตั้งมาตรฐานและเป้าหมายแห่งผลส าเร็จของการ
ท างานไว้ในระดับ  ที่สูงกว่าปกติ และส่งเสริมให้ผู้ตามมองโลกในแง่ดี  ข้อค้นพบดังกล่าว  
สอดคล้องกับงานวิจัยของ รัตติกรณ์ จงวิศาล๕  ได้ท าวิจัยเรื่อง ผลการฝึกอบรมภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้น านิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พบว่า ผู้น านิสิตมีการให้ก าลังใจเพ่ือน
ร่วมงาน  พยายามกระตุ้นให้  ผู้ร่วมงานมีก าลังใจในการท างาน  
 ผู้บริหารมีหน้าที่ในการก าหนดนโยบายของมหาวิทยาลัยมีการบริหารงานวิจัย ผู้บริหาร
ควรค านึงถึง รูปแบบการกระตู้การใช้การปัญญา การกระตู้การใช้การปัญญาแก้ปัญหาการเชื่อว่า
ปัญหาเป็นมิตรที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ปัญหามีแนวทางแก้ไขและท าให้เกิดปัญญา   มีการวิจัยคือการ
แสวงหาวิธีการแก้ไขปัญหาเดิม โดยใช้วิธีการใหม่การน าแนวคิดเชิงระบบมาประยุกต์ใช้ในการ
แก้ปัญหา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิและ ผู้มีประสบการณ์ในเรื่องที่ต้องการ
ปรับเปลี่ยนการศึกษาและเรียนรู้จากหน่วยงาน และองค์การที่ประสบความส าเร็จ  มีการน า
นวัตกรรมการบริหารมาใช้แก้ไขปัญหา และปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  มีการสร้าง
บรรยากาศที่สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ได้การสร้างบรรยากาศที่กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้อย่าง

                                                
๔ ธงชัย  สิงอุดม, การพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๘, พุทธศาสตร

ดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) (บัณฑิตวิทยาลัย : ,มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย
,๒๕๕๗),  หน้า ๑๘๐. 

๕ รัตติกรณ์ จงวิศาล. ผลการฝึกอบรมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้น านิสิตมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์. ปริญญานิพนธ์ วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต. (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ๒๕๕๐),  
หน้า,  ๔๕. 
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ต่อเนื่อง  การสร้างเวทีในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การพัฒนาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้   เพ่ือกา
รบริหาพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป  
 ฉะนั้น รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลด้านการบริหารงานวิจัย 
ดังกล่าวมา จึงเป็นองค์ประกอบที่มีความจ าเป็นและมีส าคัญในรูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลง
ด้านการวิจัยที่มีประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย 
 ๔. รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลด้านการบริหารการเงินและ
งบประมาณ 
 การบริหารงานด้านการเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย ควรมีภาวะผู้น าเรื่องความโปร่ง
ใส่ในมีความจริงใจและรักษาความลับ ผู้บริหารการสามารถวินิจฉันสถานการณ์ ข้างหน้าได้อย่าง
ถูกต้องแม่นย าการเสริมพลังอ านาจบุคลากรในภาวะผู้น างาน การมีความโปร่งใส่ในภาวะผู้น าการ
กระตุ้นการใช้ปัญญา ผู้น าแสดงออกถึงส่งเสริมให้ผู้เพ่ือนร่วมงานใช้ความคิดสร้างสรรค์ในท างาน
และการแก้ปัญหาโดยการแสวงหาวิธีการใหม่ๆ การใช้ความคิดเชิงบวก รวมถึงการใช้ความคิดเชิง
บูรณาการ ในเชื่อมโยงแนวคิดและการแสวงหาจุดร่วมกันของแนวคิดและน ามาบูรณาการให้เกิด
ประโยชน์ ต่อทุกคนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรโดยรวม า ผู้บริหารผู้ที่มีหน้าที่ในการก าหนด
นโยบาย และบริหารงานด้านการเงินและงบประมาณ รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มี
ประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย  ด้านการบริหารการเงินและงบประมาณการบริหารงานด้าน
การเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย ควรมีภาวะผู้น าเรื่องความโปร่งใส่ในมีความจริงใจและรักษา
ความลับ ผู้บริหารการสามารถวินิจฉันสถานการณ์ ข้างหน้าได้อย่างถูกต้องแม่นย าการเสริมพลัง
อ านาจบุคลากรในภาวะผู้น างาน การมีความโปร่งใส่ในภาวะผู้น าการกระตุ้นการใช้ปัญญา ผู้น า
แสดงออกถึงส่งเสริมให้ผู้เพ่ือนร่วมงานใช้ความคิดสร้างสรรค์ในท างานและการแก้ปัญหาโดยการ
แสวงหาวิธีการใหม่ๆ การใช้ความคิดเชิงบวก รวมถึงการใช้ความคิดเชิงบูรณาการ  มีองค์ประกอบ
การสร้างแรงบันดาลใจ การสามารถวินิจฉันสถานการณ์ ข้างหน้าได้อย่างถูกต้องแม่นย าการเสริม
พลังอ านาจบุคลากรในภาวะผู้น างาน การมีความโปร่งใส่ในภาวะผู้น าจริงใจและรักษาความลับ  การ
ยอมรับเสียงสะท้อนที่กลับมาเพ่ือเป็นแนวทาง การปรับปรุงการให้โอกาสผู้อ่ืนเสนอความคิดเห็น
และเคารพใน  การตัดสินใจการมอบหมายงานได้อย่างเหมาะสม  การมอบหมายงานได้อย่าง
เหมาะสม การกระตุ้นและโน้มน้าวให้ผู้ตามร่วมสานฝันเพ่ือบรรลุ วิสัยทัศน์องค์การการรักษา
ความสัมพันธ์อันดี และให้เกียรติซึ่งกันและกัน การส่งเสริมการท างานเป็นทีม การส่งเสริมเครือข่าย
ความร่วมมือ และขยายเครือข่ายให้กว้างข้ึนการสร้างขวัญและก าลังใจในการท างานแก่สมาชิก 
อย่างต่อเนื่องการสามารถสอนงานและให้ค าปรึกษาแก่สมาชิก ได้อย่างเหมาะสม การสร้างค่านิยม
ในคุณค่าของสมาชิกคนการสร้างเวทีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก และหน่วยงานภายนอกการจัดการ
ความขัดแย้งให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร 
 ดังนั้น รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีระสิทธิผลด้านการบริหารการเงินและ
งบประมาณ  จึงเป็นองค์ประกอบที่มีความจ าเป็นและมีส าคัญของรูปแบบการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง ด้านการเงินและงบประมาณที่มีประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย 
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 ๕. รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลด้านการบริหารงาน ทรัพยากร
มนุษย์ 
 มหาวิทยาลัยการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไป
ตามแผนที่ก าหนด มีการสรรหา มีการวิเคราะห์งาน มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีสวัสดิการ
เสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้
และทักษะที่ได้จากการพัฒนามา ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต 
ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องมีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน และดูแลควบคุมให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ มีการประเมินผล
ความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสนับสนุน มีการก าหนดระดับ
ต าแหน่งและวิธีการเข้าสู่ต าแหน่งมีหลักเกณฑ์  การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
(Relationship) เป็นระดับ พฤติกรรมที่ผู้น าพยายามสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยค านึงถึง
ความเป็นปัจเจกบุคคล (Individual Consideration) หรือ ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
(Individual Difference) เอาใจใส่ ผู้ร่วมงานเป็นรายบุคคล สรุปว่า รูปแบบการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทยด้านการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ ควรต้อง
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริมการท างานเป็นทีม การส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือและ
ขยายเครือข่ายให้กว้างขึ้นการสร้างขวัญและก าลังใจในการท างานการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ร่วมงานทุก
คนด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน  อย่างจริงใจและยุติธรรม   มีการกระตุ้น ส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ ๆ การมอบหมายงานตามความรู้ความสามารถ และความถนของแต่ละ
บุคคลเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานแสดงความสามารถในงานที่ผู้ร่วมงานรับผิดชอบ    ให้ความเสมอภาค
ในการจัดสรรทรัพยากรให้ความส าคัญกับความคิดเห็น ที่แตกต่างของสมาชิกองค์การ ให้ความ
ช่วยเหลือ และสนับสนุนสมาชิกปฏิบัติงานได้ส าเร็จการและการปูบ าเหน็จความชอบ   วิเคราะห์
ความต้องการสมาชิกปฏิบัติงานเพื่อเอ้ือต่อการพัฒนาให้ค าปรึกษาแนะน าส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้
พัฒนาตนเอง ให้มีการวิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญในการพัฒนา  ให้ค าปรึกษาและแนะน าวิธี
ภาวะผู้น างานแก่ผู้ร่วมงานเป็นรายบุคคลจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม    ให้ความส าคัญกับการ
เปลี่ยนแปลง เพ่ือความสามารถ ในการแข่งขัน การน ายุทธวิธีใหม่ ๆ มาใช้ในการพัฒนาตนเองและ
สมาชิกสนับสนุนให้สมาชิกมีโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ  ให้การรับฟังสมาชิกปฏิบัติงานได้ส าเร็จ   
 ฉะนั้น  รูปแบบการบริหารการเปล่ียนแปลงที่มีระสิทธิผลด้านการบริหารทรัพยากร
มนุษย์  จึงเป็นองค์ประกอบที่มีความจ าเป็นและมีส าคัญของรูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย 
 สรุปว่า แนวคิดรูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยสงฆ์
ไทยต้องค านึงถึงบุคลากรเป็นหลัก  เนื่องจากบุคลากรจะเป็นตัวขับเคลื่อนพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ให้บรรลุเป้าหมายองค์กร มหาวิทยาลัยเกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปทิศทางที่ดีท่ีมีประสิทธิผล ผู้น า
จะต้องเป็นผู้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ดีเลิศ กับบุคคลและกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลาย 
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และแตกต่างปัจจัยพ้ืนฐานโดยทั่วไป ที่เป็นการเริ่มต้นแห่งความส าเร็จของการเปลี่ยนแปลงที่มี
ประสิทธิผล คือ การยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล จะส่งผลดีต่อการสร้างความสัมพันธ์ใน
เรื่องอ่ืนๆ ผู้น าที่มีประสิทธิภาพจะต้องกระตุ้นให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ยั่งยืน ผู้น าต้องมี
ความเป็นกันเองสิ่งเหล่านี้จะท าให้ผู้น าประสบความส าเร็จอย่างต่อเนื่อง ในการสร้างวัฒนธรรมแห่ง
การเปลี่ยนแปลง 
 
 
๗. ข้อเสนอแนะ 
 ในการวิจัยเรื่อง “บทบาทมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทยกับประชาคมอาเซียน” จากข้อค้นพบ
จากการวิจัย ผู้วิจัยจึงเสนอแนะแนวทางเพ่ือเป็นแนวทางในการเลือกน า ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
การบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย  ดังนี้ 
 ๗.๑ ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย 
 ๑. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงฆ์ควรน ารูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลที่
ได้จากงานวิจัยในครั้งนี้ไปเป็นแนวทางการพัฒนา  เพ่ือให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทยบริหารงาน
อย่างมีประสิทธิผล ในภาวะแห่งการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น 
 ๒. ควรส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารมหาวิทยาลัย รวมถึง
ส่งเสริมให้บุคลากรมีความเข้าใจแนวกฎระเบียบใหม่ๆเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือประสิทธิผล
ของภารกิจ 
 ๓. มหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย ควรส่งเสริมสนับสนุนรูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มี
ประสิทธิผล ไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยสงฆ์  
 ๗.๒ ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติ 
 ๑. ควรมีหน่วยงานสื่อสารองค์กรตลอดท่ีมีประสิทธิผลประสิทธิผล รับผิดชอบเรื่องอบรม
ถ่ายทอด แนวนโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติการท างานใหม่ ไปสู่แก่บุคลากรระดับ
หัวหน้าส านักงานเพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 ๒. ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์  เมื่อแนวนโยบายใหม่ๆ หรือ มีกฎระเบียบ ข้อบังคับ 
วิธีปฏิบัติการท างานใหม่ๆ ควรจัดสัมมนา หรืออบรมเชิงปฎิบัติการแบบเข็มข้นเพ่ือสื่อสารไปสู่
บุคลากรในมหาวิทยาลัยโดยเร็วเพ่ือประสิทธิผลของภารกิจ 
 ๓. ควรมีการฝึกอบรมรับรู้รับทราบ กฎระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบาย ให้แก่ผู้บริหารที่
รับต าแหน่งใหม่ ทุกระดับ ทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร  เพื่อประสิทธิภาพประสิทธิผลของ
การน านโยบายไปฎิบัติ 
 ๔. ควรมีการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ (Walk Rally) เป็นประจ าทุกปี เพ่ือสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างผู้บริหารกับผู้ใต้บังคับบัญชาในมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย 
 ๗. ควรน าผลการวิจัยนี้ไปปฏิบัติอย่างจิงจังให้เกิดประสิทธิผลแก่สถานศึกษา 
 ๗.๓ ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
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 หากมีการวิจัยเกี่ยวกับ“รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลของ
มหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย”ในครั้งต่อไป ผู้วิจัยขอเสนอแนะการด าเนินการวิจัยในลักษณะต่อไปนี้ 

๑. ควรท าการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาตัวชี้วัด คุณลักษณะของผู้บริหารการปลี่ยนแปลง
ของมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย จะท าให้ทราบปัจจัยแห่งความส าเร็จของที่มีประสิทธิผล 
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การน านโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตทุางถนนโครงการเมาไม่ขับไปปฏิบตัิ 
ของกองบังคับการต ารวจจราจร 

The Implementation of Prevention and Decrease of Car Accidents 
Policy under Drunk No Driving Project of Traffic Police Division 

รุ่งโรจน์  ศรีจุไร 
 

บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยโดย การวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือ ๑) ศึกษาระดับของปัจจัยที่มีผลต่อการน านโยบายและการน านโยบายปูองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนโครงการเมาไม่ขับไปปฏิบัติกองบังคับการต ารวจจราจร  ๒) ศึกษาอิทธิพลของปัจจัยการน า
นโยบายปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนโครงการเมาไม่ขับไปปฏิบัติกองบังคับการต ารวจจราจร  
๓) ศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการน านโยบายปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนโครงการเมาไม่
ขับไปปฏิบัติกองบังคับการต ารวจจราจร    กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จ านวน ๓๘๖ คน เครื่องมือ
ที่ใช้คือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้คือการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ค่า สัมประสิทธิ์ของการกระจายและการวิเคราะห์เส้นทาง 
 ผลการวิจัยพบว่า ๑) ปัจจัยที่มีผลต่อการน านโยบายปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
โครงการเมาไม่ขับไปปฏิบัติกองบังคับการต ารวจจราจร โดยภาพรวมเห็นด้วยอยู่ในระดับมากและ
การน านโยบายปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนโครงการเมาไม่ขับไปปฏิบัติกองบังคับการต ารวจ
จราจรมีความส าเร็จในระดับมาก  ๒) ปัจจัยด้านเปูาหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบาย และการ
สนับสนุนจากส่วนกลาง องค์กรและท้องถิ่นมีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อม ส่วนปัจจัยด้านสมรรถนะ
องค์การที่น านโยบายไปปฏิบัติมีอิทธิพลทางตรง ปัจจัยด้านการก าหนดภารกิจและการมอบหมาย
งานและปัจจัยด้านมาตรการก ากับตรวจสอบประเมินผลและการกระตุ้นเสริมแรงอิทธิพลทางอ้อม
ต่อการน านโยบายปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนโครงการเมาไม่ขับไปปฏิบัติกองบังคับการต ารวจ
จราจร ๓) ปัญหา อุปสรรคที่พบคือ การท าการประชาสัมพันธ์โครงการ ทรัพยากรและเทคโนโลยีที่
ใช้และการหลีกเลียงการตรวจจับ 
ค าส าคัญ: การน านโยบายไปปฏิบัติ   โครงการเมาไม่ขับ 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were 1) to study the level of factors 
affecting the implementation of prevention and decrease of car accidents policy 

                                                           
 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัญฑิต สาขานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา 
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under Drunk No Driving Project of Traffic Police Division 2) to study the influence of 
the factors affecting the implementation of prevention and decrease of car 
accidents policy under Drunk No Driving Project and 3) to study the problems and 
obstacles in implementing the prevention and decrease of car accidents policy 
under Drunk No Driving Project. The sample included 386 police officers. Data was 
collected using 5-point rating scale questionnaire and checklist and was statistically 
analyzed in percentage, mean, standard deviation, the coefficient of variation, and 
pathway analysis. 
 The findings revealed as follows. 
 1. The factors affecting the implementation of prevention and decrease 
of car accidents policy under Drunk No Driving Project of Traffic Police Division were 
generally reported at the high level, and the success in  implementing prevention 
and decrease of car accidents policy was generally found at the high level. 
  2. Policy’s goals and objectives, and central, organizational, and local 
support were either direct and indirect influences. The organizational potential was 
direct influence. The terms of references, monitoring and evaluating, and reinforcing 
were indirect influences. 
 3. The problems and obstacles included project’s public relation, 
resources and technology, and avoidance of checks. 
Keywords: Policy Implementation, Drunk No Driving 
 
 
๑.บทน า  
 ส าหรับประเทศไทยสถิติอุบัติเหตุจราจร ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๒ จนถึงปัจจุบัน อุบัติเหตุ
จราจรกลายเป็น ๑ ใน ๓ อันดับแรกของการเสียชีวิตของคนไทย องค์การอนามัยโลกระบุว่า คนไทย
เสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุจราจรสูงเป็นอันดับที่ ๑๑ ของโลก มีผู้เสียชีวิตปีละ ๑๓,๐๐๐ ราย ขณะที่ผู้
พิการ ๑ ล้านคน ในจ านวนนี้ ๖๕,๓๐๐ พิการเพราะอุบัติเหตุจราจรทางบก สาเหตุหลักของการเกิด
อุบัติเหตุ คือ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับรถ๑  โดยขณะที่สถิติอุบัติเหตุจราจรทางบกที่เกิด
เป็นส่วนใหญ่คือในช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์ ช่วง ๗ วันอันตราย เพราะเป็นช่วงที่มีการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์กันมาก ดูได้จากสถิติย้อนหลังนับตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๕–พ.ศ.๒๕๕๗ พบว่า มี
ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลนี้เป็นจ านวนมาก 

                                                           
๑ (อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม, ๒๕๕๖.ออนไลน์)   
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 กฎหมายของประเทศไทยได้วางบทลงโทษแก่ผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะในขณะเมาสุราไว้
ในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๓  (๒) ห้ามมิให้ขับขี่รถในขณะเมาสุราหรือ
ของเมาอย่างอ่ืน หากผู้ใดฝุาฝืนจะถูกลงโทษตามมาตรา ๑๖๐ ระวางโทษจ าคุกไม่เกิดสามเดือนหรือ
ปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ โครงการ เมาไม่ขับ กองบังคับการต ารวจ
จราจร ได้ด าเนินโครงการเพื่อปูองกัน และลดอุบัติเหตุจราจรทางบก  โดยตรวจวัดแอลกอฮอล์ผู้ขับ
ขี่ยานพาหนะภายใต้ โครงการ “เมาไม่ขับ”๒  โดยได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดมา เริ่มโครงการ
วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ ในช่วง ๑-๒ ปีที่ผ่านมานั้น มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุ ที่เกิดขึ้นจาก
รถยนต์ราวร้อยละ ๙.๓ และเกิดความสูญเสีย ทางด้านเศรษฐกิจถึง ๑.๐๖ แสนล้านบาทเลยทีเดียว 
จากสถิติปี ๒๕๔๒ คนไทยต้องเสียเวลา ไปกับอุบัติเหตุยานยนต์เฉลี่ยชั่วโมงละ ๒ คน หรือคิดเป็น 
๕๐ คน ต่อวัน  ถ้ายังไม่มีการด าเนินการแก้ไข ปี ๒๕๔๓ คนไทยจะเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุเพ่ิมขึ้น
ไปอีก  เฉลี่ยชั่วโมงละ ๓ คน หรือประมาณวันละ ๗๒ คน และสูญเสียด้านเศรษฐกิจปีละกว่า ๓ 
แสนล้านบาท 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้น านโยบายปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนโครงการเมาไม่ขับไป
ปฏิบัติของกองบังคับการต ารวจจราจรมาศึกษาเพราะเห็นว่ากรุงเทพมหานคร เป็นเมืองที่มี
ประชากรมากที่สุดในประเทศไทย และเป็นศูนย์กลางการปกครอง การศึกษา การเงินการธนาคาร 
การพาณิชย์ การสื่อสาร และ โดยเฉพาะการคมนาคมขนส่ง๓ การที่มีประชากรที่หนาแน่น มีปริมาณ
ของยานพาหนะมาก อีกทั้งยังอยู่กลางใจเมือง  และมุ่งไปสู่ถนนสายต่าง ๆ ที่จะเดินทางไปสู่
ต่างจังหวัด๔ แต่หากมีการเกิดอุบัติเหตุจราจรอันสืบเนื่องมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับ 
ก็จะท าให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย ดังนั้นเพื่อเป็นการสนองนโยบายการด าเนินการของรัฐใน
การบริหารประเทศหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบจึงได้น านโยบายเรื่องการปูองกันและลดอุบัติเหตุ
มาปฏิบัติ ในส่วนของส านักงานต ารวจแห่งชาติซึ่งมีหน้าที่ควบคุมดูแลและอ านวยความสะดวกด้าน
การจราจรได้รับนโยบายของรัฐและได้มีส่วนร่วมในการประชุมจัดท าแผนปูองกันและลดอุบัติเหตุ 
และมอบนโยบายและแนวทางในการด าเนินการให้กับเจ้าหน้าที่ของกองบังคับการต ารวจจราจร
จะต้องดูแล เอาใจใส่ ต่อปัญหาการเมาแล้วขับของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร   
 
๒.วัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัย  
 ๒.๑)  เพ่ือศึกษาระดับของปัจจัยที่มีผลต่อการน านโยบายและการน านโยบายปูองกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนโครงการเมาไม่ขับไปปฏิบัติกองบังคับการต ารวจจราจร 
 ๒.๒)  เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจัยการน านโยบายปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
โครงการเมาไม่ขับไปปฏิบัติกองบังคับการต ารวจจราจร 

                                                           
๒ (พล.ต.ต.อดลุย์ แสงสิงแก้ว, (๒๕๔๖) 
๓ (วิกิพีเดีย, ๒๕๕๕, ออนไลน์) 
๔ (คนกรุงร่วมใจ รักษ์วินัยจราจร, ๒๕๕๕, ออนไลน์) 
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 ๒.๓) เพ่ือศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการน านโยบายปูองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนโครงการเมาไม่ขับไปปฏิบัติกองบังคับการต ารวจจราจร 
 
๓.ขอบเขตการวิจัย 
 ๓.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ผู้ศึกษามุ่งศึกษาระดับความคิดเห็นปัจจัยที่มีผลต่อการน านโยบายและการน านโยบาย
ปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนโครงการเมาไม่ขับไปปฏิบัติกองบังคับการต ารวจจราจร 
 ๓.๒ ขอบเขตด้านตัวแปร 
 ตัวแปรต้น คือ ความชัดเจนในเปูาหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบาย  การก าหนด
ภารกิจและการมอบหมายงาน   มาตรการก ากับตรวจสอบประเมินผลและกระตุ้นเสริมแรง 
 ตัวแปรแทรก คือ  สมรรถนะองค์การที่น านโยบายไปปฏิบัติ และการสนับสนุนจาก
ส่วนกลางและท้องถิ่น 
 ตัวแปรตาม คือ ความส าเร็จในการน านโยบายปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนโครงการ
เมาไม่ขับไปปฏิบัติกองบังคับการต ารวจจราจร 
 ๓.๓ ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ เจ้าหน้าที่ต ารวจจราจรที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองบังคับการต ารวจจราจรมีจ านวนทั้งหมด ๑๐,๙๑๓ คน โดยก าหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้จ านวน ๓๘๖คน   
 
๔. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ด าเนินการวิจัยแบบ วิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research)ประชากร
ที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ต ารวจจราจรที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของกองบังคับการต ารวจจราจร จ านวน ๓๘๖ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แบบสอบถาม ผู้ศึกษาใช้แบบสอบถาม(questionnaires) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยแบ่งค าถามออกเป็น ๔ ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ ๑ ปัจจัยส่วนบุคคล  ตอนที่ ๒ แบบสอบถาม
ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ  ตอนที่ ๓ ความส าเร็จของการน านโยบาย
การปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (โครงการเมาไม่ขับ)ไปปฏิบัติ ตอนที่ ๔ ข้อเสนอแนะอ่ืนๆใน
การปรับปรุงแก้ไขปัญหาของโครงการการน านโยบายการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน(เมาไม่
ขับ) ไปปฏิบัติ 
 
๕. ผลการวิจัย   

การศึกษาวิจัยเรื่องการน านโยบายปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนโครงการเมาไม่ขับไป
ปฏิบัติของกองบังคับการต ารวจจราจร 
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  ๑. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างพบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย มีชั้นยศ จ.ส.ต.–ด.ต มี
อายุ ๔๖ปีขึ้นไป  มีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่มากกว่า ๑๐ ปี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เรียนจบปริญญาตรี
และเคยได้รับการฝึกอบรมหรือดูงาน ๑-๒ ครั้ง 

  ๒. พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการน านโยบายปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนโครงการเมาไม่
ขับไปปฏิบัติกองบังคับการต ารวจจราจรในภาพรวมเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่าเห็นด้วยสูงสุด คือ ความชัดเจนในเปูาหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบาย เห็นด้วยอยู่ใน
ระดับมากที่สุด รองลงมาคือ การก าหนดภารกิจและการมอบหมายงานเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก 
และเห็นด้วยต่ าสุดคือสมรรถนะองค์การที่น านโยบายไปปฏิบัติเห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง 

๓. ความส าเร็จของการน านโยบายปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนโครงการเมาไม่ขับไป
ปฏิบัติของกองบังคับการต ารวจจราจรเมื่อพิจารณาในภาพรวมมีความส าเร็จอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่ามีความส าเร็จสูงสุด คือ สถิติการจับกุมผู้กระท าความผิดมีความส าเร็จอยู่ใน
ระดับมากที่สุด รองลงมาคือ จ านวนผู้กระท าความผิด มีความส าเร็จอยู่ในระดับมาก และมี
ความส าเร็จต่ าสุดคือจ านวนผู้ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรมีความส าเร็จอยู่ในระดับมาก 
 
๖. อภิปลายผล 

ในการวิจัยการน านโยบายปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนโครงการเมาไม่ขับไปปฏิบัติของ
กองบังคับการต ารวจจราจร   ขออภิปรายผลการวิจัยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. ปัจจัยที่มีผลต่อการน านโยบายปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนโครงกาเมาไม่ขับไป
ปฏิบัติกองบังคับการต ารวจจราจร เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่าเห็นด้วยอยู่ในระดับมากผลจาก
การศึกษาพบว่านโยบายปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนโครงการเมาไม่ขับมีความชัดเจนของ
นโยบายส่งผลให้เกิดความส าเร็จในการน านโยบายปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนโครงการเมาไม่
ขับไปปฏิบัติกองบังคับการต ารวจจราจรอยู่ในระดับมากซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของวอลเตอร์ วิ
ลเลี่ยม (Walter William, ๑๙๗๕ อ้างถึงใน อุทัย  เหล่าวิเชียร, ๒๕๒๘,น.๔๐) ที่กล่าวว่าการน า
นโยบายไปปฏิบัติเป็นการค านึงถึงความพร้อมขององค์การที่จะน าเอาคนและวัสดุมารวบรวมเป็น
หน่วย และจูงใจให้คนน าเอาวัตถุประสงค์ขององค์การไปปฏิบัติ ในทรรศนะของวิลเลี่ยมก็คือ 
ผู้ปฏิบัติงานควรจะมีการวิเคราะห์ความหมายความชัดเจน ความเฉพาะเจาะจงและความ
สมเหตุสมผลของนโยบายอย่างถ่องแท้ เพ่ือมิให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติ  สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ลัดดาวัลย์ ธนะศิริ, (๒๕๕๑) เรื่องการน านโยบายไปปฏิบัติ: ศึกษาวิเคราะห์การด าเนินงานฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบจิราสา ตามพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.๒๕๔๕ 
ในประเด็นที่ว่าปัจจัยก าหนดความส าเร็จหรือล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติทั้ง ๘ ประการมี
ผลต่อการด าเนินการฟ้ืนฟูฯรูปแบบจิราสา โดยแบ่งเป็น ๒ ส่วนคือส่วนปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จ
ได้แก่  ลักษณะของนโยบาย   ทัศนะคติของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ ความสัมพันธ์ระหว่างกลไกล
ต่างๆ 
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 ๒. ความส าเร็จของการน านโยบายปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนโครงการเมาไม่ขับ
ไปปฏิบัติของกองบังคับการต ารวจจราจร เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่าเห็นด้วยอยู่ในระดับมากผล
จากการศึกษาพบว่าจ านวนผู้กระท าความผิดมีสถิติการจับกุมน้อยลงอย่างมาก จ านวนผู้ปฏิบัติตาม
กฎหมายจราจรมากขึ้นและสถิติการจับกุมผู้กระท าความผิดน้อยลงมาก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
ซาบาเตียร์และแมสมาเนีย (Sabatier and Mazmanian, ๑๙๘๐ อ้างถึงใน ทองใบ สุดชารี
,๒๕๓๖,น.๕๔-๖๒) ที่ได้กล่าวว่าบุคคล  หรือหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติต้องมีความผูกพันกับ
การน านโยบายไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ (assignment to implementing 
agencies/officials) โดยพิจารณาจากหน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องเห็นว่านโยบายที่น าไปปฏิบัติมี
ความส าคัญอยู่ในระดับสูง (high priority) และนโยบายนั้นต้องก าหนดให้ข้าราชการที่น านโยบาย
ไปปฏิบัติเป็นผู้น าขั้นสุดยอด (top implementing officials) ที่ได้รับเลือกมาจากสาขาสังคม 
(social sectors) ซึ่งให้การสนับสนุนวัตถุประสงค์ของนโยบาย และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
เสกสรร  นิสัยกล้า(๒๕๕๐)เรื่องการน านโยบายธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ : กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร 
ได้ศึกษาการน านโยบายธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ :  กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร  ในประเด็นที่ว่า
กรุงเทพมหานครในประเด็นที่ว่ากรุงเทพมหานครและชั้นภูมิข้าราชการ ลูกจ้ างประจ าที่สังกัด
ส านักงานส่วนกลาง มีผลการน านโยบายธรรมาภิบาลไปปฏิบัติอยู่ ในระดับปานกลางมีคะแนนเฉลี่ย
คือ ๓.๓๖ และ๓.๒๖ ตามล าดับ ส่วนชั้นภูมิผู้บริหารระดับสูงและข้าราชการลูกจ้างประจ าที่สังกัด
ส านักงานเขต มีผลการน านโยบายธรรมาภิบาลไปปฏิบัติอยู่ ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยคือ ๓.๕๕
และ ๓.๔๔ ตามล าดับ     
 ๓. อิทธิพลของปัจจัยการน านโยบายปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนโครงการเมาไม่ขับ
ไปปฏิบัติของกองบังคับการต ารวจจราจร จากสมมติฐานปัจจัยด้านความชัดเจนในเปูาหมายและ
วัตถุประสงค์ของนโยบาย   การก าหนดภารกิจและการมอบหมายงาน  มาตรการก ากับตรวจสอบ
ประเมินผลและกระตุ้นเสริมแรง  สมรรถนะองค์การที่น านโยบายไปปฏิบัติ   และการสนับสนุนจาก
ส่วนกลางและท้องถิ่น มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของการน านโยบายปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
โครงการเมาไม่ขับไปปฏิบัติของกองบังคับการต ารวจจราจร ผลจากการวิจัยพบว่าเปูาหมายและ
วัตถุประสงค์ของนโยบาย และการสนับสนุนจากส่วนกลาง องค์กรและท้องถิ่นมีอิทธิพลทางตรงและ
ทางอ้อมต่อความส าเร็จของการน านโยบายปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนโครงการเมาไม่ขับไป
ปฏิบัติของกองบังคับการต ารวจจราจร ปัจจัยด้านสมรรถนะองค์การที่น านโยบายไปปฏิบัติมีอิทธิพล
ทางตรงต่อความส าเร็จของการน านโยบายปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนโครงการเมาไม่ขับไป
ปฏิบัติของกองบังคับการต ารวจจราจร ปัจจัยด้านการก าหนดภารกิจและการมอบหมายงานและ
ปัจจัยด้านมาตรการก ากับตรวจสอบประเมินผลและการกระตุ้นเสริมแรงอิทธิพลทางอ้อมต่อ
ความส าเร็จของการน านโยบายปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนโครงการเมาไม่ขับไปปฏิบัติของกอง
บังคับการต ารวจจราจร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของกล้า ทองขาวที่กล่าวว่าความส าคัญของชุดตัว
แปร ความชัดเจนของเปูาหมาย และวัตถุประสงค์ของนโยบายที่มีอิทธิพลต่อผลผลิตขององค์กรที่น า
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นโยบายไปปฏิบัติ และสอดคล้องกับงานวิจัยของเสกสรร  นิสัยกล้า(๒๕๕๐)เรื่องการน านโยบายธรร
มาภิบาลไปปฏิบัติ : กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร ได้ศึกษาการน านโยบายธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ :  
กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร ในประเด็นที่ว่ากรุงเทพมหานครและชั้นภูมิข้าราชการ ลูกจ้างประจ าที่
สังกัดส านักงานส่วนกลาง มีผลการน านโยบายธรรมาภิบาลไปปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนชั้น
ภูมิผู้บริหารระดับสูงและข้าราชการลูกจ้างประจ าท่ีสังกัดส านักงานเขต มีผลการน านโยบายธรรมาภิ
บาลไปปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยและผลการน านโยบายธรรมาภิ
บาลไปปฏิบัติของกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัยการน านโยบายธรรมาภิบาลไปปฏิบัติมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับผลการน านโยบายธรรมาภิบาลไปปฏิบัติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ ทุก
ปัจจัย   
 
๗. ข้อเสนอแนะ 
 ๑.ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรศึกษาตัวแปรอ่ืน ๆ ที่มีผลต่อความส าเร็จของการน า
นโยบายปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนโครงการเมาไม่ขับไปปฏิบัติกองบังคับการต ารวจจราจร ให้
หลากหลายไปอีก เช่น หลักบริหาร ๕ ปัจจัย (POCCC) และ การประเมินผลโครงการโดยใช้
แบบจ าลองการประเมิน (CPO) เป็นต้น 
   ๒. ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาความส าเร็จของการน านโยบายปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนโครงการเมาไม่ขับไปปฏิบัติกองบังคับการต ารวจจราจรในภาพรวมให้มีกลุ่ม
ประชากรครอบคลุมกว้างยิ่งขึ้นเช่นระดับกลุ่มเขตภูมิภาค หรือระดับประเทศ เป็นต้น 
 ๓. ควรมีการศึกษาถึงแนวทางการพัฒนาการบริหารแบบต่างๆโดยประยุกต์เอาเทคโนโลยี
ด้านต่างๆมาใช้ในการสร้างความส าเร็จของการน านโยบายปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนโครงการ
เมาไม่ขับไปปฏิบัติกองบังคับการต ารวจจราจร  
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การลดต้นทุนการปลูกข้าวเชิงพุทธวัฒนธรรม ในจังหวัดราชบุรี 
Cost Reduction of Race according to Buddhist culture  

in Ratchaburi Province 
                                                                                                  ภัทรพล ใจเย็น 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยชื่อว่า การลดต้นทุนการปลูกข้าวเชิงพุทธวัฒนธรรมในจังหวัดราชบุรี  การวิจัย
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ (๑) เพ่ือศึกษารูปแบบและการจัดการการลดต้นทุนการผลิตข้าวในจังหวัด
ราชบุรี (๒)  เพ่ือศึกษาการบูรณาการพุทธธรรมในการลดต้นทุนการผลิตข้าวในจังหวัดราชบุรี  (๓) 
เพ่ือศึกษากระบวนการลดต้นทุนการปลูกข้าวเชิงพุทธวัฒนธรรมในจังหวัดราชบุรี  การวิจัยในครั้งนี้
เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก พระภิกษุสงฆ์  นักวิชาการ ประธานโครงการการ
ลดต้นทุนการปลูกข้าว ผู้ใหญ่บ้าน  ชาวนา จ านวน ๑๐ ท่าน เป็นผู้ให้ข้อมูลหลักในการท าวิจัยใน
ครั้งนี้ 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า การใช้พุทธวัฒนธรรมในการแก้ปัญหาการลดต้นทุนการ
ปลูกข้าวในจังหวัดราชบุรีได้พบว่า (๑) ท าให้เกิดรูปแบบการลดต้นทุนการปลูกข้าวท าให้ลดต้นทุนได้
จริงโดยอาใช้หลักธรรมในพระพุทธศาสนา (๒) หลักธรรมที่ใช้ในการแก้ปัญหาการลดต้นทุนการปลูก
ข้าวคือหัวใจเศรษฐีคือ ขยันท างาน รักษาสิ่งของไว้ เลี้ยงชีพชอบ  และวางตัวให้เหมาะสม  (๓) และ
มีกระบวนการในการลดต้นทุนการปลูกข้าวโดยอาศัยคุณธรรมในการด าเนินชีวิตและอาศัยหลักทาง
สายกลางในด ารงชีพด้วยความขยันและไม่ประมาท ซึ่งท าให้ชาวนาในอ าเภอบ้านโปุง  จังหวัด
ราชบุรีมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิม ท าให้เกิดความสามัคคีในชุมชน และท าให้ประชาชนมีความสุขใจ
มากข้ึน และมีรายได้สูงขึ้น ท าให้ประชาชนย้ายถิ่นน้อยลง  
 

ABSTRACT 
 The research entitled “ the cost reduction of rice plantation according to 
Buddhist culture in Ratchaburi province and the objectives of this research were  (1)  
to study the model of cost reduction of rice plantation according to Buddhist 
culture in Ratchaburi province,    (2) to  study the integration of Buddhadhamma 
towards cost reduction of rice plantation in Ratchaburi Province,    (3) to study the 
process of cost reduction of rice plantation according to Buddhist culture in 
Ratchaburi province.   A research methodology was a qualitative research  by 
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collecting the data through the depth interview from the  10 community leaders , 
monks, academician, chairman of rice project and farmers as the key informants of 
this research. 
 The Findings of Research as follows : 
 From the depth interview found that  the way to use the Buddhist culture 
to solve the cost reduction of rice plantation in Ratchaburi province , found that (1) 
it could really reduce the cost of rice plantation, (2) Dhamma to use for solving the 
rice cost as the heart of millionaire name as working hard , assets keeping , right 
livelihood and  life balance (3) had the process to reduce the rice cost by using 
Dhamma for living, using the middle way, working hard and no negligence. 
Therefore, it made the people in Banpong sub-district of Ratchaburi province happy 
and had high standard of living , had the harmony and happiness , high income and 
no migration problem any more. 
Key Words :  Cost  /  Cost Reduction  / Rice Plantation  /  Buddhist Culture 
 
๑.บทน า 
 การพัฒนาประเทศไทยตามกระแสหลักโดยใช้ระบบทุนนิยมมักจะมุ่งเน้นการเจริญเติบโต
เศรษฐกิจเป็นส าคัญ ซึ่งให้ความส าคัญต่อมิติความเป็นธรรมทางสังคมน้อยมากนอกจากนี้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาจจะให้ความส าคัญกับภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นผลท าให้สภาพสังคม
เปลี่ยนแปลงไปตามวิถีทางของความทันสมัย ให้ทุกคนมีชีวิตตามที่ต้องการไปสู่ความเป็นคนทันสมัย
(Modern man) จากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจที่ประเทศไทยก าลังเผชิญนี้ส่งผลกระทบร้ายแรงไปสู่
ประชาชนเกือบทุกระดับของสังคมไทย โดยการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเมืองได้กลายเป็น
ปัจจัยดูดคนในชนบทให้อพยพย้ายถิ่นเข้าสู่เมือง เพื่อขายแรงงานส่งผลให้ชุมชนขาดศักยภาพในการ
ร่วมกันท ากิจกรรมกลุ่มและท าให้เกิดการล่มสลายทางโครงสร้างวัฒนธรรมของชุมชน รวมทั้งปัญหา
สังคมเริ่มทวีความรุนแรงและมีจ านวนมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะปัญหาอาชญากรรม ปัญหา
วิกฤติทางศีลธรรม หรือปัญหาสังคมอ่ืนๆที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศ  
โดยพบว่าทุกวันนี้ประเทศไทยมีอาชญากรรมในอัตราสูงมาก การปล้น การจี้ ลักขโมยเกิดขึ้นอย่าง
มากมาย กาคดโกงหรือคอรัปชั่นสาเหตุมาจากทั้งปัจจัยภายในและภายนอก อันได้แก่ ความย่อ
หย่อนในศีลธรรมและคุณธรรม ความขาดแคลน รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ความอยากได้ใคร่ดี
ความกลัวว่าจะน้อยหน้าตนอ่ืนการแข่งขันในทางวัตถุ ความเคยชินและความคิดว่าคอรัปชั่นเป็น
เรื่องปกติ และปรากฏการณ์ในสังคมไทยยังพบว่าคนไทยหมกมุ่นในอบายมุข ปัจจุบันคนไทยดื่ม
เหล้าสูงสุดเป็นอันดับ ๑ ในเอเชีย และติดอันดับ ๑ ใน ๑๕ ของโลก และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ 
ขณะที่ประเทศอ่ืนมีแนวโน้มลดลง และยังพบว่าคนไทยนิยมเล่นการพนันและซื้อหวยอย่าง
แพร่หลาย (ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา, ๒๕๕๔) ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าว เมื่อผนวกกับความฟูุงเฟูอกับค่านิยม
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บริโภค ซึ่งแพร่หลายไปยังทุกระดับ ไม่ว่าผู้ใหญ่หรือเด็ก เมืองหรือชนบท จึงน าไปสู่ปัญหาต่างๆ
มากมาย อาทิ ปัญหาหนี้สิน ปัญหาความแตกแยกในครอบครัว และปัญหาอาชญากรรม 
 โดยในขณะนี้สังคมไทยก าลังเผชิญกับวิกฤตทางศีลธรรม ซึ่งโดยเนื้อแท้ แล้วยังเป็น
รากเหง้าชองวิกฤตต่างๆ อีกมามายในปัจจุบัน อาทิ วิกฤตด้านสิ่งแวดล้อม วิกฤตทางการเมือง และ
วิกฤตทางเศรษฐกิจ รวมไปถึงช่องว่างที่กว้างขึ้นระหว่างคนรวยกับคนจน และความขัดแย้งที่รุนแรง
ขึ้นภายในชาติ นอกนั้นวิกฤติศีลธรรมดังที่กล่าวมายังเป็นภาพสะท้อนถึงความล้มเหลวของสถาบัน
ต่างๆ ซึ่งมีหน้าที่ในการเสริมสร้างศีลธรรมในสังคมไทย อาทิ ครอบครัว ชุมชน โรงเรียน และสถาบัน
ศาสนา กล่าวคือ ครอบครัวเป็นสถาบันแรกที่มีหน้าที่ให้การกล่อมเกลาทางศีลธรรมแก่ผู้คน
โดยเฉพาะในช่วงต้นๆของชีวิต ในอดีตครอบครัวได้มีบทบาทอย่างส าคัญในการจรรโลงศีลธรรมทาง
สังคม แต่ปัจจุบันครอบครัวมีบทบาทลดน้อยถอยลงอย่างเห็นได้ชัด ส าหรับชุมชนเองในอดีต
ครอบครัวถูกแวดล้อมด้วยชุมชน ชุมชนจึงมีความส าคัญรองลงมาจากครอบครัวในการกล่อมเกลา
ศีลธรรมแก่บุคคลตั้งแต่เล็กจนโต การกล่อมเกลานั้นอาจเกิดจากปฏิสัมพันธ์กับผู้คนในชุมชน ซึ่งมัก
ดูแลเอาใจใส่ดูแลกันในฐานะเครือญาติกันหรือการนับถือเสมือนญาติพ่ีน้องกันทั้งหมู่บ้าน ประกอบ
กับวิถีชีวิตที่ต้องพ่ึงพาอาศัยกันในชุมชน ซึ่งจากสภาพดังกล่าวได้เปลี่ยนไปอย่างแทบจะสิ้นเชิง 
ความผูกพันแน่นแฟูน ภายในชุมชนได้จางหายไปมาก เศรษฐกิจสมัยใหม่ท าให้ผู้คนพ่ึงพาตลาดและ
ปัจจัยภายนอกมากขึ้น ผู้คนจึงเป็นอิสระจากชุมชนและใช้ชีวิตในลักษณะต่างคนต่างอยู่มากขึ้น และ
ประเพณีต่างๆก็มีผู้คนเข้าร่วมน้อยลง เพราะไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตสมัยใหม่ จึงมีอิทธิพลต่อส านึก
ศีลธรรมของผู้คนน้อยลง กล่าวอีกนัยหนึ่งกระแสการพัฒนาให้ทันสมัย ได้ท าให้ชุมชนอ่อนแอเป็น
ล าดับ ขณะเดียวบุคคลก็มีความเป็นปัจเจกชนมากขึ้น โดยชุมชนไม่สามารถควบคุมได้ดังแต่ก่อน 
นอกจากนั้นสถาบันศาสนาโดยเฉพาะวัด ที่มีบทบาทโดยตรงในการสร้างส านึกทางศีลธรรมของผู้คน
ในสังคม ได้ถูกแยกออกไปจากวิถีชีวิตของผู้คนทั่วไปบทบาททางสังคมที่วัดเคยมี ได้ถูกหน่วยงานอ่ืน
ดึงเอาไปท า เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล กรมประชาสงเคราะห์ กรมการปกครอง ผู้คนมีความจ าเป็น
เข้าวัดน้อยลง อีกทั้งวิถีชีวิตที่เร่งรัด ก็ท าให้มีเวลาน้อยลงที่จะมาวัด แม้แต่ในวันส าคัญทางศาสนาก็
ตาม และสถาบันสุดท้ายที่ถือว่าเป็นการให้การศึกษาโดยตรงแก่ประชาชน คือ โรงเรียนและ
สถาบันการศึกษา ซึ่งพบว่าไม่ได้ช่วยให้ระดับศีลธรรมของผู้คนเพ่ิมขึ้นเลย กลับลดลงไปอย่างเห็นได้
ชัด ทุกวันนี้พ้ืนที่เสี่ยงได้รุกเข้าไปในโรงเรียนเพ่ิมขึ้น ท าให้นักเรียนจ านวนไม่น้อยกลายเป็นเหยื่อ 
โดยที่ครูแทบจะไม่สามารถปกปูองได้ 
 สถาบันหรือกลไกทางสังคมที่มีหน้าที่เสริมสร้างส านึกทางศีลธรรมแก่ประชาชนโดยตรง
นั้นประสบความล้มเหลวในการท าหน้าที่ดังกล่าว สาเหตุส าคัญเพราะมีความอ่อนแอเสื่อมลงภายใน
ตัวเอง อีกทั้งยังไม่สามารถเข้าถึงจิตใจของประชาชนได้ ปัจจุบันคงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสถานการณ์
บ้านเมืองค่อนข้างเป็นที่น่าจับตามองในสภาวะที่สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากการ
เข้าสู่ระบบทุนนิยมและบริโภคนิยมได้ท าให้แทบทุกอย่างถูกตีค่าเป็นสินค้าที่ซื้อขายกันได้ด้วยเงิน 
หรือให้ความส าคัญกับเงินตราน าหน้าจิตใจความรับรู้สิ่งที่ถูกผิด ศีลธรรม และจริยธรรม ถูกละเลย 
จนบางครั้งรู้สึกว่าเงิน สามารถซ้ือความเป็นมนุษย์ ความเป็นคนหรือซื้อศักดิ์ศรีความเป็นไทยไปแล้ว  
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สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในสังคมไทย แทบทุกหย่อมหญ้า ไม่ว่าสังคมเมืองหรือชนบท ระบบทุนนิยมได้เริ่ม
สร้างปัญหาสังคมต่างๆ ซึ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม ความยากจน ความ
เป็นอยู่ของประชาชน ตลอดจนถึงปัญหาอาชญากรรมรับรู้ข่าวสารต่างๆ ที่เกิดขึ้นในบ้านเมือง 
 จากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ในรอบหลายทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ยึดการบริหาร
ประเทศ โดยใช้หลักทางพระพุทธศาสนาเป็นส าคัญ จึงได้รอดพ้นจากวิกฤต สามารถด ารงอยู่ได้อย่าง
มั่นคง และน าไปสู่การพัฒนาที่สมดุล มีคุณภาพและยั่งยืน ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และ
สถานการณ์เปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของทางสายกลาง เปรียบเสมือน
รูปแบบการด าเนินชีวิตประจ าวันและหลักคิดส าหรับการบริการงานหรือพัฒนางานต่างๆ เพ่ือน า
องค์กรและชุมชนโดยรวมไปสู่ความยั่งยืนและความเข้มแข็งในระยะยาว  ซึ่งการพัฒนาที่น าไปสู่การ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและองค์กรได้นั้น จึงน่าจะเป็นการพัฒนาที่ท าให้ชุมชนมีพ้ืนที่ทาง
สังคมในการท ากิจกรรมสาธารณะมากที่สุด เพราะจะช่วยท าให้เกิดระบบความสัมพันธ์หรือ
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเพ่ิมข้ึน จนชุมชนสามารถรวมกันเป็นปึกแผ่นได้ เพราะการท ากิจกรรมร่วมกัน 
 )Collective actions) ของสมาชิกชุมชนเป็นการรวมพลังที่น าไปสู่การพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันซึ่ง
เป็นทุนทางสังคมท่ีสามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกกลุ่มและองค์กรแล้วท าให้เกิดผลออกสู่
การท ากิจกรรมสาธารณะ๑ 
 ถึงแม้ว่าในปัจจุบันชุมชนเริ่มมีความอ่อนแอลง แต่ก็ยังคงมีศักยภาพที่จะสามารถน าพาให้
ชุมชนพ้นวิกฤตตามกระแสการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงที่เชี่ยวกรากให้สังคมไทย ซึ่งประเด็นที่
ส าคัญที่ท าให้ชุมชนฝุาวิกฤตต่างๆไปได้ คือ พลังชุมชน โดยต้องเริ่มที่เรียนรู้ และการเรียนรู้ที่ส าคัญ
คือ การเรียนรู้ตัวเอง ชาวบ้านต้องหันหลับทบทวนรากฐานของตัวเอง และชุมชน ค้นหาเหตุแห่ง
ทุกข์และปัญหาที่เกิดขึ้น ค้นหาภูมิปัญญาเดิมที่มีอยู่ในตัวเองและคนอ่ืนๆ ในชุมชนเดียวกัน  ซึ่งพลัง
ชุมชน คนถือเป็นหัวใจส าคัญในการขับเคลื่อนชุมชน โดยเน้นย้ าให้คนมีจิตสาธารณะ มีศีลธรรม มี
จริยธรรม อันเป็นรากฐานของการด าเนินชีวิตและกิจกรรมต่างๆซึ่งมีหลายชุมชนที่เมื่อมีการหันหน้า
มาร่วมกัน ปรากฏว่าสามารถลดปัญหาภายในชุมชนลงไปได้มาก เช่น อบายมุข ไม่ว่าการพนันหรือ
การดื่มเหล้าลดลง วัยรุ่นลดการมั่วสุมและทะเลาะกันน้อยลง นอกจากนั้นสภาพความเป็นอยู่ในชุมก็
ดีขึ้น เนื่องจากมีการร่วมมือดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและทรัพยากรสาธารณะ มีการพัฒนาชุมชน
ร่วมกัน ซึ่งการที่ชุมชนร่วมมือกันได้นั้นเกิดจากการมีส่วนร่วมในกระบวนการกลุ่ม ซึ่งมีหลาย
ลักษณะเช่น การท าโครงการสัจจะสะสมทรัพย์ การท าแผนชุมชน การอนุรักษ์ผ่าชุมชน เป็นต้น การ
ได้ท างานร่วมกันและเห็นผลส าเร็จได้ไม่อาจท าได้ด้วยตัวคนเดียว แต่เป็นการท าให้ชาวบ้านเห็น
คุณค่าของการร่วมมือกัน เกิดความไว้วางใจ การมีจิตสาธารณะที่อยู่บนฐานของจริยธรรม ศีลธรรม 
ในการท าให้คนมีศีลธรรมได้นั้นก็เพราะมีระบบเศรษฐกิจที่เกื้อกูลกัน หากต้องการชี้ให้เห็นว่า
ศีลธรรมของบุคคลนั้น นอกจากคุณธรรมภายในหรือจิตส านึกแล้ว ยั งต้องอาศัยเงื่อนไขทางสังคม
หรือสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นองค์ประกอบด้วย หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ต้องมีระบบหรือ
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โครงสร้างที่เกื้อกูลศีลธรรมหรือส่งเสริมให้คนท าดีได้ง่ายขึ้น ในขณะเดียวกันชุมชนเองก็สามารถ
พ่ึงตนเองได้ เกิดการเปล่ียนแปลงกระบวนการทัศน์  )Paradigm shift) และเจตคติที่ดีต่อชีวิตและ
สังคม ตามกรอบแนวคิดและเปูาหมายของการพัฒนาประเทศในระยะพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐    ) ๒๕๕๐-๒๕๕๔  (ที่มุ่งพัฒนาประเทศสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” (green 
and happiness society) ภายใต้แนวปฏิบัติของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านการพัฒนาทุน ๓ 
ประการ คือ ทุนทางสังคม ทุนทางเศรษฐกิจ และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่ง
การสร้างความสุขให้เกิดขึ้นแก่คนและสังคมไทย๒ และแนวทางการพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมฉบับที่ ๑๐   ได้ให้ความส าคัญกับการเมืองระดับท้องถิ่ น ซึ่งมีความใกล้ชิดกับประชาชนระดับ
รากหญ้า และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาท มีส่วนร่วมมากขึ้น เน้นการ
พ่ึงตนเอง ช่วยเหลือเกื้อกูล ควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนในภาพรวมทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ และ
สังคม ที่อาศัยความเข็มแข็งของชุมชนและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในสังคมรวมพลังเพ่ือให้
เมืองและชุมชนมีความสงบ สะอาด ปลอดภัย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และวิถีชีวิตมีความสุข 
เพ่ือก่อให้เกิดเศรษฐกิจรากฐานที่เข้มแข็งและช่วยลดความยากจนที่มีอยู่ ทั้งที่เป็นทุนทางสังคม ทุน
ทางเศรษฐกิจ และทุนทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งนี้การเสริมสร้างทุนทางสังคมจะเป็นพ้ืนฐานหลักโดย
ต้องเริ่มจากการพัฒนาคุณภาพของคนที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีจิตสาธารณะและรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง เพื่อน าไปสู่การพัฒนาชุมชนให้มีความเข็มแข็ง๓ 
              ส าหรับแนวทางพัฒนาภาคกลางนั้น ปรากฏว่า ได้มีการก าหนดแนวทางในการก
เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน เพ่ือให้ครอบครัวและชุมชนมีบทบาทในการพัฒนา
สถาบันของตนเองและสังคมโดยส่วนรวม โดยเน้นกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ของคนในครอบครัว
และชุมชน การส่งเสริมการรวมตัวของชุมชน ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน๔ ซึ่งความ
เข้มแข็งของชุมชนประกอบด้วยปัจจัยส าคัญสองประการ คือ ความพอเพียงในการด ารงชีวิตของใน
ชุมชน และการมีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆในชุมชน ซึ่งน าไปสู่การก าหนดตัวชี้วัดที่สามารถ
สะท้อนระดับความเข้มแข็งของชุมชนทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และระดับชุมชน นอกจากชุมชน
เองย่อมมีความสัมพันธ์ทางสังคม  ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความส าคัญของประเทศไทยทั้งนี้เพราะ
การเกษตรส่วนใหญ่ของประเทศปลูกข้าวเป็นพืชหลักซึ่งนอกจากข้าวจะเป็นอาหารหลักของคนไทย
แล้วยังเป็นสินค้าส่งออกที่สร้างรายได้แก่ประเทศในแต่ละปีเป็นจ านวนมากโดยในปี๒๕๕๓มีมูลค่า

                                                      
๒ อ าพน   กิตติอ าพน,รายงานการส ารวจเศรษฐกิจและสังคมของครวัเรือน, ส านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๗   
             ๓ คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๕ 

๔
 สินธุ์  สโรบล, วิธีวิจัยเพื่อการเปลีย่นแปลงและพัฒนาชุมชน  :บทสงัเคราะห์วิจยัเพื่อท้องถิ่นใน

ประเทศไทยและประสบการณ์จากต่างประเทศ , เชียงใหม่ : ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ๒๕๔๙ 
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การส ่งออกถึง๑๖๘ ,๑๙๓ ,๐๕๗ ,๔๒๒   ล้านบาท ๕ แม้ว่าปริมาณการผลิตข้าวของประเทศไทยจะมี
แนวโน้มสูงข้ึนแต่เกษตรกรไทยกลับมีคุณภาพชีวิตต่ าฐานะยากจนและมีหนี้สินเป็นจ านวนมากใน
ด้านการผลิตข้าวที่ผลิตได้ต่อไร่ส่วนมากยังมีผลผลิตต่อไร่ต่ าอยู่การผลิตข้าวในปัจจุบันเกษตรกรมี
ความจ าเป็นต้องใช้ปุ๋ยเคมีมากขึ้นท าให้ตนทุนในการผลิตเพ่ิมสูงขึ้นตามไปด้วยตลอดจนประสบ
ปัญหาภัยธรรมชาติอาทิเช่นฝนแล้งน้ าท่วมวาตภัยการเกิดโรคระบาดศัตรูพืชเป็นต้น 
  จังหวัดราชบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีความส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาคนให้มี
ความรู้ สามารถปรับตัว คิดเป็นท าเป็น มีคุณภาพชีวิตที่ดี สืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม และสังคมมีความปลอดภัย ซึ่งจังหวัดเชียงรายอยู่ห่างจาก
กรุงเทพมหานคร ๑๐๐   กิโลเมตร มีความหลากลายทางชาติพันธุ์ ประเพณีและวัฒนธรรมมี

เอกลักษณ์โดดเด่น และมีฐานเศรษฐกิจที่หลากหลาย รายได้หลักของจังหวัด คือ ภาคการเกษตร 
เป็นพื้นที่การพัฒนาตามแนวเหนือ- ใต้ เชื่อมโยงถึงพม่า โดยจังหวัดราชบุรีมีลักษณะส าคัญที่น่าสนใจ

คือมีการรวมกลุ่มของศรัทธาหรือชาวบ้าน ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ชายหญิงในการเช้าวัดท ากิจกรรมทาง
ศาสนาการร่วมกิจกรรมในประเพณีพ้ืนบ้านเช่นระบบการเลี้ยงผีการดูแลรักษาปุาอันเป็นรากฐาน
ส าคัญในการเริ่มต้นการเสริมสร้างพลังทางศีลธรรมระดับบุคคลแล้วเชื่อมโยงกับการเสริมสร้างพลัง
ทางศีลธรรมระดับสังคมเพ่ือผลักดันให้เกิดสภาพแวดล้อมและระบบสังคมที่เกื้อกูลต่อวิถีชีวิต
จิตส านึกและความสัมพันธ์ที่ดีงามด้วยวิธีนี้จะเป็นส่วนช่วยให้สังคมไทยมีพลังจนสามารถฝุาพ้นวิกฤต
ศีลธรรมไปในที่สุด 
 
๒.วัตถุประสงค์การวิจัย 
 ๑  .เพ่ือศึกษารูปแบบและการจัดการการลดต้นทุนการผลิตข้าวในจังหวัดราชบุรี  
 ๒  .เพ่ือศึกษาการบูรณาการพุทธธรรมในการล ดต้นทุนการผลิตข้าวในจังหวัดราชบุรี 
 ๓  .เพ่ือศึกษากระบวนการลดต้นทุนการปลูกข้าวเชิงพุทธวัฒนธรรมในจังหวัดราชบุรี  
 
๓. ขอบเขตของโครงการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องโครงการการลดต้นทุนการปลูกข้าวเชิงพุทธวัฒนธรรมในจังหวัดราชบุรี
ศึกษาขอบเขตดังนี ้
 ๑   .ขอบเขตเนื้อหาได้แก่เพ่ือศึ กษารูปแบบการการผลิตข้าวแบบยั้งยืนตามแนวพุทธ
บูรณาการ 

                                                      

             
๕
 กรมวิชาก  .การสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยด้านการควบคุมต นเองได้ . 

    กรุงเทพฯ  :การศาสนา , ๒๕๔๒ 
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 ๒   .ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูลได้แก่จังหวัดราชบุรีโดยศึกษากรณีโครงการน าร่องของ
ชุมชนบ้านหนองปลาหมออ าเภอบ้านโปุงจังหวัดราชบุรีเท่านั้นและผู้ให้ข้อมูลส าคัญคือปราชญ์
ชาวบ้านผู้น าชุมชนพระสงฆ์และชาวนาในชุมชนบ้านหนองปลาหมอเป็นต้น 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งขอบเขตการวิจัยออกเป็นดังนี้ 
 ๑. ขอบเขตด้านเนื้อหา ประกอบด้วย หลักธรรมในพระพุทธศาสนา 
 ๒.ขอบเขตด้านประชากรในการศึกษา กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลหลัก 
ส าหรับประชากรในด้านการศึกษา กลุ่มตัวอย่าง และแหล่งข้อมูลในการศึกษา ประกอบด้วย 
              ๑ .ประชากร และผู้ให้ข้อมูลหลัก 
                 ผู้น าชุมชน พระสงฆ์ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้น าเกษตรกร และชาวน า ของอ าเภอบ้านโปุง  
จังหวัดราชบุรี 
 ขอบเขตด้านพ้ืนที 
    ๑ .พ้ืนที่ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเจาะจงเลือกพ้ืนที่  คือ อ าเภอบ้านโปุง  จังหวัด
ราชบุรี 
   
๕. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ ด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) การรวบรวม
ข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 10 ท่านในจังหวัดราชบุรี  
 
๖. ผลการวิจัย 
 ๖.๑  ผลสรุปการวิจัยการการลดต้นทุนการผลิตข้าวเชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดราชบุรี 
 จากการศึกษาวิเคราะห์หลักการท านาโดยวิธีการลดต้นทุนการผลิตข้าวเชิงพุทธบูรณาการในจังหวัด
ราชบุรี ผู้วิจัยได้สรุปผลได้ดังนี้ 
 ๖.๑.๑ สภาพปัญหาการท าการเกษตรที่เกิดข้ึนในปัจจุบันท าให้เกิดแนวคิดท่ีมุ่งแสวงหา
ทางออกให้แก่สังคมในด้านการเกษตรได้มีทางเลือกใหม่ ๆ เกิดขึ้น ซึ่งปฏิเสธแนวคิดการท า
การเกษตรแผนใหม่ แม้ว่าเกษตรแบบเคมียงคงเป็นกระแสหลักของระบบเกษตรของประเทศไทย 
แต่แนวโน้มของการท าเกษตรกรรมเช่นนี้ก าลังท าให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง โดยปัจจุบัน
เกษตรกรรมทางเลือกได้กลายเป็นกระแสที่ได้รับความนิยมเพ่ิมมากขึ้น เช่น เกษตรธรรมชาติ 
เกษตรอินทรีย์ เกษตรยั่งยืน  เกษตรผสมผสาน  พุทธเกษตร และ เกษตรทฤษฏีใหม่ เป็นต้น 
 การเกษตรแนวพุทธ เป็นการลดต้นทุนการผลิตข้าวเชิงพุทธบูรณาการ ถือว่าเป็น
เกษตรทางเลือกที่อิงกับธรรมชาติโดยอาศัยหลักค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในการด าเนินชีวิต  โดยมี
หลักธรรมเป็นเครื่องยึดในการด าเนินชีวิตที่ไม่ท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสามารถอยู่กับ
ธรรมชาติได้อย่างสมบูรณ์ ก่อให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ การลดต้นทุน
การปลูกข้าวเป็นเกษตรที่มีเปูาหมายเพ่ือการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยทาง



ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ)  พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙610

ผลผลิตต่อผู้บริโภค และบูรณาการกับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ทางเกษตรและค านึงถึง
ความคุ้มทุนที่ได้รับ 
 ๖.๑.๒  วิธีการท านาข้าวตามวิถีพุทธ เป็นแนวคิดทางเศรษฐกิจ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
ที่ยั่งยืน ดังนั้นลักษณะเด่นของเศรษฐกิจตามวิถีพุทธ สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
 ๑. เป็นหลักคิดตามแนวการสอนของพระพุทธศาสนา โดยกรอบของศาสนาธรรมเป็น
ปัจจัยของประชาชนโดยทั่วไป ซึ่งพระพุทธศาสนาสอนใ ขยัน อดทน ส่งเสริมความ ห้ละความเห็น
แก่ตัว มิจฉาทิฐิ สอนให้คนเป็นคนดี มีเมตตา มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ส่วนรวม มีสัมมาทิฐิ 
เป็นต้น    
 ๒..มีหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามากมายที่สามารถน ามาปรับใช้กับการด าเนินชีวิต
ของประชาชนได้ เพ่ือให้การด ารงชีวิตมีความสุขและพ้นทุกข์   
การด าเนินชีวิตแบบพ่ึงตนเองของประชาชนในประเทศไทย   อีกทั้งการศึกษาหาความรู้สร้างนิสัย
ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์สุจริต ประหยัด อดออม แบ่งปัน มีเหตุผลในการกระท าสิ่งต่าง ๆ อาศัย
ความรู้รอบตัว โดยอาศัยวิถีทางธรรมชาติในการพ่ึงพากันและกันอย่างสมดุล ท าให้เกิดความเข้าใจ
ในการอยู่รวมกัน 
 ๓. เป็นการมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างสมดุล  นับตั้งแต่การใช้ทรัพยากรทุกชนิดอย่าง
สมดุล ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรทางกายภาพที่เป็นวัตถุ เงินทุน ระบบนิเวศวิทยา ทรัพยากรทางสังคม
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเป็นอยู่ ค่านิยม อย่างเป็นองค์รวมภายใต้สภาวะการ
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน เพ่ือให้เกิดความเจริญก้าวหน้าอย่างสมดุลมากกว่าการเน้นการสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
 ๔. เป็นการมุ่งเน้นเปูาหมายของกิจกรรมการพัฒนาโดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมด้วย
การมองโลกแบบองค์รวมเพ่ือให้ผลของการพัฒนาเกิดประโยชน์ทั้งส่วนบุคคลและส่วนรวม เพ่ือ
ความเชื่อมโยงสัมพันธ์ที่ค านึงถึงอนาคตวันข้างหน้ามากกว่าปัจจุบัน 
 ๕. เป็นการมุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้มีคุณธรรมก ากับ
ความรู้ในการด าเนินชีวิต ทั้งนี้เพราะคนที่มีคุณภาพจะสามารถใช้สติปัญญาในทางที่ถูกต้องมีเหตุมี
ผล และใส่ใจเรียนรู้ คิดค้น ปรับปรุงวิธีการ แนวทางในการจัดการทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม 
สมดุล แก้ไขข้อบกพร่องทั้งต่อตนเองและสังคมโดยรวม ก็จะน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 ๖. เป็นการม่งเน้นการพัฒนาที่ก้าวหน้าอย่างม่ันคง โดยเริ่มจากการพัฒนาฐานรากของ
สังคมด้วยการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระดับครอบครัวให้มีคุณธรรมและเข้มแข็ง สามารถ
พ่ึงตนเองได้ก่อน แล้วจึงค่อยเพ่ิมระดับการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน ได้แก่การร่วมกลุ่มอาชีพ โดย
การจัดระบบการออม การจัดสวัสดิการของชุมชนอย่างมีคุณธรรมและสร้างเครือข่ายในชุมชนขยาย
ไปสู่สังคม  จะท าให้การพัฒนาไปถึงประชาชนส่วนใหญ่โดยตรง การพัฒนาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน
ดังกล่าว จะท าให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน   ดั้งนั้น การท าพุทธเกษตรตามหลักพุทธธรรมในเชิง
พุทธวัฒนธรรมนั้น เป็นการน าเอาหลักพระพุทธศาสนามาใช้ในการท าการเกษตร ซึ่งหมายถึงทาง
สายกลา   เพื่อการอยู่ดีมีสข การอยู่ดีกินดี เรียกว่าหัวใจเศรษฐี ได้แก่ อุ อา กะ สะ 
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 การลดต้นทุนการปลูกข้าวตามแนวพุทธวัฒนธรรมของพระพุทธศาสนา เป็นแนวคิดใน
การพัฒนาสังคมและชุมชน  โดยเน้นท าการเกษตรแบบเรียบง่าย ตามแบบวิถีชีวิตของคนไทยที่เรียบ
ง่ายงดงามและสมถะ เป็นการเกษตรที่ยึดหลักการของเกษตรธรรมชาติ ประสานกับการด ารงชีวิต
ตามแนวพุทธศาสนา ไม่ได้เน้นการใส่ปุ๋ยเคมี ไม่เน้นการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ ไม่เน้นการ
ท าลายสิ่งแวดล้อม ไม่เน้นการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ยึดหลักธรรมชาติของสังคมไทยที่มีความสุข
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอ้ืออาทรต่อกัน และยึดหลักพุทธธรรมในพระบวรพุทธศาสนาในการด าเนิน
ชีวิตและการเกษตร เพ่ือจะได้อยู่ดีมีความสุขในสังคมเกษตรตามแนวพระพุทธศาสนานั้น เป็นสังคม
ที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน สังคมจะอยู่ดีมีความสุขได้ จึงเกิดแนวคิดในการ
พัฒนาคนและสังคมว่าจะต้องยึดหลักพระพุทธศาสนาเป็นมรรควิถีในการแก้ปัญหา จะต้องยึดหลัก
พุทธวิธีในการแก้ปัญหาของเกษตรกร เพราะเกษตรกรและภาครัฐยังขาดแนวทางในการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน เพราะขาดคุณธรรมและจริยธรรมเป็นอย่างมาก จ าเป็นจะต้องยึดหลักพระพุทธศาสนาในการ
แก้ปัญหาโดยเฉพาะปัญหาของเกษตรกรไทย  เช่น หลักสงเคราะห์ซึ่งกันและกันเพ่ือความสามัคคีใน
หมู่คณะ ต้องอาศัยหลักค าสอนของพระพุทธศาสนา คือ สังคหวัตถุ ๔ ได้แก่ 
 ๑. ทาน  การให้ การช่วยเหลือกเก้ือกูลซึ่งกันและกัน 
 ๒. ปิยวาจา การเจรจาที่สุภาพ 
 ๓. อัตถจริยา การประพฤติปฏิบัติที่ดีเป็นประโยชน์ต่อสังคม การบ าเพ็ญตนช่วยเหลือ
สังคม 
 ๔. สมานัตตตา การประพฤติปฏิบัติเสมอต้นเสมอปลาย มีความซื่อสัตย์ต่อกัน ซึ่งสังคม
จะอยู่ดีมีสุข อยู่ได้ ต้องอาศัยหลักธรรมช่วย 
 ๖.๑.๓   ปัญหาอุปสรรคส าคัญในด้านต่าง ๆ จากการท านาของเกษตรกร พอสรุปได้
ดังนี้ 
  เกษตรกร 
 ๑.  มีความรู้ต่ า ซึ่งหัวหน้าครัวเรือนส่วนใหญ่จบชั้นศึกษาภาคบังคับ 
 ๒.ไม่มีการจดบันทึกรายรับรายจ่าย 
 ๓. มีภาวะหนี้สิน 
 ๔. ไม่มีที่ท ากิน 
 ๕. บางส่วนติดอบายมุกและการพนัน 
 ๖.มีค่าใช้จ่ายสูงแต่รายได้น้อย 
 ๗. มีการอพยพย้ายถิ่นมาก 
 ๘. สภาพการตลาดและราคาผลผลิตไม่จูงใจในการผลิต 
 ๙.ขาดการเข้าถึงข้อมูล 
 ๑๐.  ขาดแคลนแรงงาน 
ผู้น าชุมชน 
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 ๑. ผู้น าบางส่วนมีความรู วิสัยทัศน์แคบเพราะมีระดับการศึกษาต่ า และส่วนใหญ่มีอายุ
มาก 
 ๒. ขาดภาวการณ์เป็นผู้น าที่ดีและไม่เข้าถึงแหล่งความรู 
 ๓.มีภาวะงานมากกจากหน่วยงานทางราชการและขาดความสนใจ 
 ๔. ขาดความเสียสละและการให้ความร่วมมือ 
 ๕. ไม่มีวาระ หรือหมุนเวียนการท างาน ให้ความนับถือกันตามระบบอาวุโส และมี่
ความเกรงใจกัน 
 รวมถึงปัญหาทัศนะคติด้านการยึดติดว่าข้าวที่แข็งแรง คือ ข้าวที่มีสีเขียว ท าให้
เกษตรกรไม่สบายใจเมื่อเห็นข้าวไม่เขียว เมื่อเทียบกับการท านาเคมีที่ผ่านมา ท าให้มีความต้องการ
ใช้ปุ๋ยเคมีเพ่ือเร่งใบให้เขียว ซึ่งต้องใช้เวลาในการปรับเปลี่ยนทัศนคติ 
 ปัญหาความไม่มั่นใจในการคุมหญ้า เนื่องจากเกษตรกรมีความกังวลเรื่องหญ้า ซึ่งเป็น
ปัญหาหลักในการท านาข้าว เพราะการท านาหว่าน  ท าให้การก าจัดหญ้า ไม่สามารถท าได้ดีเท่านา
ด า  ปัญหาความไม่ม่ันใจในการปราบแมลงศัตรูพืชด้วยวิธีการทางธรรมชาติ เนื่องจากเกษตรกรไม่มี
ความเชื่อมั่นในการใช้วิธีการทางธรรมชาติเพ่ือปราบแมงศัตรูพืช เช่น เพลี้ยกระโดด หรือหนอนกอ 
เพราะมีความเคยชินกับการใช้สารเคมีและคิดว่าได้ผลมากกว่า รวมทั้งเพ่ือนบ้านรายอ่ืน ๆ นิยมใช้
สารเคมี ท าให้เกิดปัญหาความลังเลเพราะใช้วิธีการแก้ปัญหาไม่เหมือนคนอ่ืน รวมถึงกลัวไม่ได้ผล 
 
 ภัยจากธรรมชาติ 
 ปัญหาภัยพิบัติเป็นปัญหาที่มีความส าคัญต่อประเทศ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและระบบนิเวศมีแนวโน้มรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น ประกอบกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมีความเสื่อโทรม ส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติรุนแรงมากขึ้น ทั้งการเกิดอุทกภัย ดิน
ถล่ม ภัยแล้ว รวมถึงเกิดโรคและแมลงศัตรูพืชระบาด ซึ่งสถานการณ์ภัยพิบัติได้สร้างความเดือดร้อน
ต่อเกษตรกรและประชาชน และสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 
โดยเฉพาะภาคการเกษตรที่ได้รับผลกระทบโดยตรง เพราะพ้ืนที่การเกษตรและผลผลิตการเกษตร
จะได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นประจ าทุกปี ท าให้เกษตรกรสูญเสียรายได้และขาด
ความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  
 สภาพปัญหาและอุปสรรคที่มีต่อการเกษตรโดยทั่วไป มีดังต่อไปนี้ 
 ๑. ปัญหาภัยแล้งฝนทิ้งช่วง 
 ๒. ปัญหาอุทกภัย 
 ๓.. ปัญหาศัตรูพืชระบาด 
 สภาพแวดล้อมทางธรรมชาตินั้นถือว่าเป็นปัจจัยหลักในการประกอบอาชีพทางด้าน
เกษตร  ผลผลิตทางการเกษตรขึ้นอยู่กับธรรมชาติ นั่นคือ สภาพดิน แสงแดด น้ า และอากาศ ถ้า
สภาพทางธรรมชาติไม่เอ้ืออ านวยต่อการท าการเกษตรแล้ว ผลผลิตที่ได้ก็จะไม่ได้ผลเท่าที่ควรหรือ
ท าให้ผลผลิตเสียหายไม่คุ้มทุนต่อการลงทุนปลูกข้าว 
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๗. อภิปรายผลการวิจัย  
 จากการศึกษาการท านาโดยการลดต้นทุนการปลูกข้าวเชิงพุทธวัฒนธรรมของต าบล
หนองปลาหมอ อ าเภอบ้านโปุง  จังหวัดราชบุรี ท าให้เกิดรูปแบบการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยใช้หลักคิด
ทางพระพุทธศาสนาซึ่งใช้ธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นเข็มชี้น าในการลดต้นทุนในการปลูกข้าวซึ่ง
สามารถลดต้นทุนการปลูกข้าวได้จริงและสามารถจะพ่ึงพิงตัวเองได้ โดยไม่ต้องอาศัยตลาดการค้า
ต่างประเทศเป็นส าคัญโดยใช้รูปแบบพุทธวิธีดังนี้  รูปแบบพุทธวัฒนธรรมกับการลดต้นทุนการปลูก
ข้าว 
 ๗.๑ การลดต้นทุนการปลูกข้าวตามหลักพุทธวัฒนธรรมเป็นการน าเอาหลัก
พระพุทธศาสนามาใช้ในการท าการเกษตร ซึ่งหมายถึงทางสายกลาง(มัชฌิมาปติปทา)    เพ่ือการอยู่
ดีมีสุข การอยู่ดีกินดี เรียกว่าหัวใจเศรษฐี ได้แก่ อุ อา กะ สะ ซึ่ง รูปแบบพุทธวัฒนธรรมกับการลด
ต้นทุนการปลูกข้าว 
 การลดต้นทุนการปลูกข้าวตามหลักพุทธวัฒนธรรมเป็นการน าเอาหลักพระพุทธศาสนา
มาใช้ในการท าการเกษตร ซึ่งหมายถึงทางสายกลาง(มัชฌิมาปติปทา)  เพ่ือการอยู่ดีมีสุข การอยู่ดีกิน
ดี เรียกว่าหัวใจเศรษฐี ได้แก่ อุ อา กะ สะ 
 ๑. อุ = อุฏฐานสัมปทา  : การช่วยเหลือตัวเอง พ่ึงพาตัวเองโดยอาศัยสารเคมีให้น้อย
ที่สุด พ่ึงพาตลาดในประเทศให้มาก มีความขยัน อดทน  ทุ่มเททั้งทางกายและใจในการประกอบ
อาชีพท านาด้วยความขยันขันแข็งอย่างต่อเนื่อง มีการวางแผนในการท านาอย่างเป็นระบบ รวมถึง
วิเคราะห์ตลาดในการท านาอย่างชาญฉลาด 
 ๒. อา = อารักขะสัมปทา  : เมื่อหามาได้ ต้องรู้จักมีเหตุผลในการใช้จ่ายเงินที่หาได้
อย่างชาญฉลาด และ รู้จักออมเก็บทรัพย์ไว้ ใช้ เท่าที่จ าเป็น ไม่ฟุุมเฟ่ือยในการใช้จ่ายในชีวิต รู้จัก
การรักษาทรัพย์สินในการท านา ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ในการท านา รวมถึงรู้จักเก็บพันธ์ข้าวในการท า
นาอย่างเป็นระบบในทุก ๆ ปี 
 ๓. กะ = กัลยามิตตตา : การมีเพ่ือนบ้านที่ดี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ค้นคว้า ใฝุรู้ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการท านา โดยมีเพ่ือนบ้านคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ด้านข้อมูลและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ไม่น าตัวเองไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ดีที่จะมีผลต่อการท านา และ จะท าให้
ประสิทธิภาพของคุณภาพในการท านาดียิ่งขึ้น 
 ๔. สะ = สมชีวิตา : ความมีคุณธรรม จริยธรรม ด ารงชีวิตแบบเรียบง่ายอยู่อย่าง
พอเพียงห่างไกลจากอบายมุข การด ารงตนเหมาะสมไม่ฟูุงเฟูอในการด ารงชีวิต มีคุณธรรมในการท า
นาอย่างเป็นระบบ ด ารงตนในการเป็นชาวนาอย่างดีไม่ท าตนให้เป็นชาวนาที่เน้นก าไรเป็นส าคัญ 
และไม่ใช้ปู๋ยเคมีมากเกินไป ท านาผสมผสานกับธรรมชาติโดยการตระหนักถึงภัยร้ายที่จะท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติในอนาคต 
 การลดต้นทุนการปลูกข้าวตามแนวพุทธวัฒนธรรมของพระพุทธศาสนา เป็นแนวคิดใน
การพัฒนาสังคมและชุมชน  โดยเน้นท าการเกษตรแบบเรียบง่าย ตามแบบวิถีชีวิตของคนไทยที่เรียบ
ง่ายงดงามและสมถะ เป็นการเกษตรที่ยึดหลักการของเกษตรธรรมชาติ ประสานกับการด ารงชีวิต
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ตามแนวพุทธศาสนา ไม่ได้เน้นการใส่ปุ๋ยเคมี ไม่เน้นการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ ไม่เน้นการ
ท าลายสิ่งแวดล้อม ไม่เน้นการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ยึดหลักธรรมชาติของสังคมไทยที่มีความสุข
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอ้ืออาทรต่อกัน และยึดหลักพุทธธรรมในพระบวรพุทธศาสนาในการด าเนิน
ชีวิตและการเกษตร เพ่ือจะได้อยู่ดีมีความสุข การอยู่ดีมีสุขเกิดขึ้นได้จากหลักหัวใจเศรษฐีตามวิถี
พุทธวัฒนธรรม จะท าให้ลดต้นทุนการปลูกข้าวได้อย่างเป็นรูปธรรมและ   สอดคล้องกับที่ สวิด  
แสงตะคร้อ กล่าวว่า แนวทางสร้างความยั่งยืนให้แก่อาชีพการท านา ควรยึดหลักปฏิบัติ ดังนี้ ๑. 
ควรมีการรวมกลุ่มกันผลิต  ๒. เน้นการท าเกษตรแบบครบวงจร   ๓. การหันมาลดการใช้ปุ๋ยและ
สารเคมี  ๔. ประยุกต์ใช้น้ าหมักจากพืชและซากสัตว์ทุกประเภท  ๕. ควรน าปุ๋ยอินทรีย์เข้ามาใช้
ร่วมกับปุ๋ยเคมี   ๖. ชาวนาควรเป็นเจ้าของที่นา   ๗. ควรสร้างเครือข่ายเพ่ือท าการตลาดเองเพราะ
วิธีการเหล่านี้จะเป็นบันไดที่น าไปสู่การพ่ึงตนเองอย่างแท้จริง  และพันจ่าอากาศเอกสมเดช  สุข
เรืองรอง   กล่าวว่า  เส้นทางการท านาแบบยั่งยืน ชาวนาต้องรู้จักประยุกต์ในการใช้แนวทางวิธีพุทธ
ในการด ารงชีพเพ่ือความสุขและยั้งยืน 
 
๗.๒ ข้อเสนอแนะ 
 นโยบายจากภาครัฐ 
 ๑ ก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติเพ่ือผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาข้าว
ของประเทศ 
 ๒  ด าเนินการบูรณาการแนวทางมาตรการ แผนงานและงบประมาณกับส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องเพ่ือการพัฒนาข้าว 
 ๓  จัดระบบการประสานงานและการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ เพ่ือก ากับดูแลและ
เร่งรัดการด าเนินงานของส่วนราชการและองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในทุกระดับเพ่ือให้การ
ด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมทั้งก าหนดงานของส่วนราชการต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ใน
การปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ให้มีความเหมาะสม 
 ๔ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือบุคคลเพ่ือมอบหมายให้ด าเนินการได้
ตามท่ีคณะกรรมการก าหนดเพื่อช่วยปฏิบัติงานการส่งเสริมและพัฒนาข้าวตามความเหมาะสม 
 ๗.๓ ข้อเสนอแนะในการท าศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 
 ควรท าการศึกษาในระดับมหภาค คือในระดับกว้างทั่วทุกภาคของประเทศไทย จะได้
เข้าใจสภาพปัญหาของชาวไทยในระดับประเทศมากยิ่งขึ้น 
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ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. ๒๕๕๐. 
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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 

จัดรูปแบบและส่งโรงพิมพ ์

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 โดยบทความฉบับนี้ข้าพเจ้าได้นิพนธ์ขึ้นเพื่อส 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....................................................... 
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