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วัตถุประสงค์

 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผล
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29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิวงศ์  ศรีทองรุ่ง  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัลยาณี พรพิเนตพงศ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมินรัตน์ นวะบุศย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสิมา
32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชุกร  นาคธน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา  หล่อตระกูล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หทัยรัตน์ ทรรพวสุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย  สติมั่น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
36. อาจารย์ ดร.ถนัด  แก้วเจริญไพศาล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
37. อาจารย์ พลเอก ดร.เอกชัย ศรีวิลาศ สถาบันพระปกเกล้า
38. อาจารย์ ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
39. อาจารย์ ดร.วรอนงค์  โกวิทเสถียรชัย มหาวิทยาลัยมหิดล
40. อาจารย์ ดร.ธงชัย นิลคำา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

คณะกรรมการกลั่นกรองบทความ 

วารสาร มจร.สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ (Peer Review)





บรรณาธิการ 

 
 วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์นี้เป็นปีที่ 6 ฉบับที่ 1 คณะกองบรรณาธิการได้
พิจารณาบทความโดยเสนอบทความต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรอง  (Peer Review) 
พิจารณาตรวจแก้ไขเพ่ือความสมบูรณ์ของบทความก่อนการลงตีพิมพ์เพ่ือคัดเลือกและกลั่นกรอง
บทความให้เกิดความความสมบูรณ์และมีคุณภาพมากที่สุด เพ่ือควรค่าแก่การตีพิมพ์เผยแพร่  และ
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางวิชาการและเพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพทางด้านการสร้างสรรค์
ผลงานทางวิชาการ  
 ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพของวารสารให้เป็นวารสารวิชาการในระดับนานาชาติ 
คณะกองบรรณาธิการได้ประชุมมีมติให้ปรับเปลี่ยนแปลงรูปแบบการตีพิมพ์เผยแผ่ใหม่  ดังนี้คือ  
๑) ชื่อบทความภาษาไทย-อังกฤษ ๒) ชื่อผู้แต่ง และสังกัดภาษาอังกฤษ ๓) บทคัดย่อภาษาไทย-
อังกฤษ ๔) ระบบการอ้างอิง APA, 6th Edition ทั้งในเนื้อหาและท้ายบท โดยระบบการอ้างอิงใหม่
จะเริ่มตีพิมพ์เผยแพร่ตั้งแต่ ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑ เดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ซึ่งเนื้อหา
สาระในเล่มพอที่จะเกริ่นน าได้ดังนี้ 

พระสุรเชษฐ์  หนูเอ่ียม บทความเรื่อง “การพัฒนาระบบการบริหารจัดการวัดเพื่อ
ส่งเสริมการเข้าวัดวันอาทิตย์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 1” พบว่าระบบการบริหารจัดการวัด
เพ่ือส่งเสริมการเข้าวัดวันอาทิตย์มีองค์ประกอบของระบบ  4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านปัจจัยน าเข้า 
ประกอบด้วย  นโยบายเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการวัดศาสนบุคคลศาสนพิธี  ศาสนสถาน  
ศาสนวัตถ ุศาสนธรรม งบประมาณ แผนการจัดกิจกรรมปฎิทินการจัดกิจกรรม 2) ด้านกระบวนการ 
ได้แก่ การปฏิบัติหน้าที่ของศาสนบุคคล 3) ด้านผลผลิต ได้แก่ จ านวนอุบาสกและอุบาสิกาที่เข้าวัด
วันอาทิตย์เพ่ิมมากขึ้น และ 4) การป้อนกลับ ได้แก่ การน าผลการประเมินด้านผลผลิตไป
ประกอบการพิจารณาเพื่อปรับปรุงปัจจัยน าเข้าและกระบวนการเพื่อให้ผลผลิตดีขึ้น   

พระมหาทวี วิสารโท บทความเรื่อง “การบวชเป็นศาสนทายาทในพุทธศาสนาแบบเถร
วาท” พบว่า พระบรมไตรโลกนาถทรงสร้างการยอมรับในพระพุทธศาสนาให้กับประชาชนด้วยการ 
ผนวชและทรงให้พระราชโอรสกับพระราชนัดดาผนวชซึ่งกลายเป็นการเริ่มต้นของประเพณีการบวช
เรียนของเจ้านาย ข้าราชการ ชาวบ้านในเวลาต่อมา ขณะเดียวกัน การบวชยังกลายเป็น “ช่องทาง” 
ลดความเลื่อมล้ าทางสังคม เช่น บวชเรียน บวชหนีการสักเลข เป็นต้น 

พระณรงค์   สังขวิจิตร บทความเรื่อง “การปกครองคณะสงฆ์ไทยปัจจุบัน : ปัญหาและ
แนวทางแก้ไข” พบว่า ปัจจุบัน  คณะสงฆ์ประสบปัญหาโครงสร้างการปกครอง ปัญหาการขาด
ประสิทธิภาพในการปกครอง ปัญหาหลักเกณฑ์การแต่งตั้งของพระสงฆ์ที่จะได้รับสมณศักดิ์  สาเหตุ
ปัญหาการปกครองคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบัน มีสาเหตุมาจากปัญหาโครงสร้างการปกครองเพราะ
คณะสงฆ์ที่ถูกควบคุมโดยรัฐผ่านพระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 (ฉบับที่ 2 พ.ศ.
2535) 



พระครูปริยัติสุวรรณรังษี (ชูศักดิ์  ภูวงษา) บทความเรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อ
เสริมสร้างคุณธรรมในยุคประชาคมอาเซียนโดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา และโยนิโสมนสิการ 
ส าหรับนักเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1” 
พบว่า 1) หลักสูตรเสริมที่พัฒนาขึ้น มี 8 องค์ประกอบ ได้แก่ ปัญหาและความจ าเป็น หลักการ 
จุดมุ่งหมาย ผลการเรียนรู้ โครงสร้างเนื้อหา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและแหล่งการเรียนรู้  
และการวัดผลประเมินผล 2) ผลการทดลองใช้หลักสูตรเสริม พบว่า ความมีวินัย ความรับผิดชอบ 
ความมีจิตสาธารณะ และความสามัคคีของนักเรียนกลุ่มทดลองหลังเรียนตามหลักสูตรเสริมสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนตามหลักสูตร
เสริมอยู่ในระดับมาก 

พระครูวิโชติสิกขกิจ (ณรงค์ กิตฺติธโร) บทความเร่ือง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จใน
การจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร” พบว่า ปัจจัยที่
ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ 
ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านการจัดการ นอกจากนั้น ผู้บริหารต้องส่งเสริมกระบวนการบริหารโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกธรรมให้สอดคล้องตามนโยบายของแม่กองธรรมสนามหลวงได้แก่  ด้านการ
วางแผนเพื่อส่งเสริมการศึกษาแผนกธรรม ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์การ ด้านการชี้น า ด้าน
การควบคุม  

สุรพงษ์ แสงเรณู บทความเรื่อง “แนวทางในการแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” พบว่า ปัจจัย
ที่เอ้ือให้การทุจริตประพฤติมิชอบเกิดขึ้น คือ มีโอกาสในการอาศัยความเป็นอิสระในการบริหาร
จัดการแบบนิติบุคคล การมีโครงสร้างขององค์กรที่ไม่ใหญ่มาก มีวัฒนธรรมองค์กรในระบบอุปถัมภ์
ที่แข็งแรง มีการประเมินความคุ้มค่าในการทุจริตทั้งที่เป็นจ านวนเงินหรือความมั่นคงในอาชีพ อีกทั้ง
ค่านิยมในการยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นเรื่องธรรมดา โดยอาศัยช่องว่างของกฎหมายที่ให้
อ านาจกับผู้บริหารท้องถิ่นมากเกินไป 

นิรันดร กากแก้ว บทความเรื่อง “รูปแบบการนิเทศเพื่อส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียน
ของครูส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1” พบว่า ความเป็นไปได้ใน
การน ารูปแบบการนิเทศเพื่อส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรยีนของครสู านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1ไปปฏิบัติ  โดยภาพรวมทุกองค์ประกอบมีความเป็นไปได้อยู่ใน
ระดับมาก (  = 4.47, S.D. = 0.52) 

อภิเชษฐ์  เทศเล็ก บทความเรื่อง “การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านชุดท่องเที่ยวเมือง
สามพรานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6” พบว่า 1) หนังสือส่งเสริมการอ่านชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ที่พัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 8163/82.67 2) ทักษะการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษา



ปีที่ 6 หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05  3) 
ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสือส่งเสริมการ
อ่านชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 

มาลีรัตน์  พัฒนตั้งสกุล บทความเร่ือง “ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการตรวจสอบ
ภายในของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ” พบว่า ปัญหาจากการตรวจสอบภายใน บุคลากรมี
จ านวนน้อยกว่าปริมาณงาน ผู้ตรวจสอบภายในขาดความรู้ ไม่มีการพัฒนา อุปสรรค คือ สถานที่-
เวลาของหน่วยรับตรวจไม่เอ้ืออ านวย ไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร ข้อเสนอแนะคือ ทีม
ตรวจสอบภายในควรเรียนรู้พัฒนาเทคนิคใหม่ เร่งสร้างบุคลากรให้มีทักษะ เชี่ยวชาญ ควรวางแผน
การด าเนินงานอย่างมีกลยุทธ์รัดกุม รายงานผลการตรวจสอบให้ทันท่วงทีไม่ล่าช้า 

พรรณอร  พัฒนการค้า บทความเรื่อง “ปัจจัยความพร้อมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและประชาชนกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 : กรณีศึกษาเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์” พบว่า ปัจจัยส าคัญของความพร้อมต่อการเข้าสู่อาเซียน 
มี 6 จาก 41 ประเด็นส าคัญดังนี้ ประกอบด้วยด้านอัตลักษณ์และความมั่นคงมี 8 ประเด็นส าคัญ 
ด้านความร่วมมือ มี 6 ประเด็นส าคัญ ด้านการติดต่อสื่อสาร มี 7 ประเด็นส าคัญ ด้านความรู้พ้ืนฐาน
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน มี 8 ประเด็นส าคัญ ด้านการใช้ภาษาอาเซียน มี 7 ประเด็นส าคัญ และ 
ด้านนโยบายอาเซียน มี 5 ประเด็นส าคัญ ในขณะเดียวกันพบว่า ปัจจัยทั้ง 6 ด้านดังกล่าวสามารถ
อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 60.25 อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 

ศิริพร ศรีจันทะ บทความเรื่อง “การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานเพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 1 ของนักศึกษาสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย” พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการเรียนรู้
โดยใช้โครงการเป็นฐานในวิชาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  1 ของนักศึกษาสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หลังการจัดการเรียนรู้เพ่ิมขึ้นจากก่อนการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้
โครงการเป็นฐานในวิชาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  1 ของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

จินดารัตน์ ฉัตรสอน บทความเร่ือง “การพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความ
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL ร่วมกับแบบฝึก” 
พบว่า ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนรู้ด้วย
เทคนิค KWL ร่วมกับแบบฝึก หลังเรียนด้วยแบบฝึกสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 และนักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL ร่วมกับแบบฝึก
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

เชษฐา ทรัพย์เย็น บทความเรื่อง “การปกครองตนเองผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมและ
การมีจิตส านึกประชาธิปไตยของประชาสังคม” พบว่า ตัวแบบการปกครองตนเองผ่าน



กระบวนการมีส่วนร่วมและการมีจิตส านึกประชาธิปไตยของประชาสังคมจังหวัดสมุทรสงครามมี
ความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และยอมรับสมมติฐานทุกข้อ 

ชื่นกมล  สินบางหว้า บทความเรื่อง “ผลกระทบของการบัญชีสังคมและความ
รับผิดชอบของบริษัทต่อสังคมที่มีต่อความยั่งยืนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย” พบว่า การบัญชีสังคมและความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคม มีผลกระทบเชิงบวก
ต่อความยั่งยืนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในด้านความน่าเชื่อถือ 
ด้านความมีชื่อเสียง ด้านภาพลักษณ์ ด้านความส าเร็จ ด้านความมั่นคงทางการเงิน ด้านการยอมรับ
จากสังคมของบริษัท ด้านความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05  

ยุทธนา  ปราณีต บทความเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของนิสิตหลักสูตรพุทธ
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย” พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยรวมอยู่ในระดับมากทุก
ปัจจัย ด้านจิตวิทยา ด้านแรงจูงใจในการเรียน ด้านแรงจูงใจในการท างาน ทัศนคติต่อสาขาวิชา
รัฐศาสตร์ และปัจจัยด้าน สภาพแวดล้อม ได้แก่ ระบบการบริหารงานของสาขาวิชา บรรยากาศ 
ในการเรียนการสอน ความเอาใจใส่ของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีผลต่อสัมฤทธิ์ของนิสิตที่อยู่ 
ในระดับมากที่สุด คือ ความสามารถในการวิเคราะห์ทางรัฐศาสตร์ ความรู้ทางรัฐศาสตร์ 

อัจฉรา หล่อตระกูล บทความเรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐ” 
พบว่า รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐ เป็นการพัฒนาสมรรถนะหลัก
ทั้ง 5 ด้าน มีส่วนประกอบ 4 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 สมรรถนะหลัก 5 ด้าน ส่วนที่ 2 คือหลักพุทธธรรม
ไตรสิกขา ส่วนที่ 3 หลักการของรูปแบบ และส่วนที่ 4 กระบวนการพัฒนา ซึ่งรูปแบบที่น าเสนอใน
งานวิจัยนี้คือ การพัฒนาสมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลัยด้วยไตรสิกขา 

กมลพร  กัลยาณมิตร บทความเรื่อง “การน าเศรษฐกิจพอเพียง : เป็นแสงน าทางสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืนในชุมชนบ้านสะพานผัก” พบว่า ชุมชนบ้านสะพานผัก ในสภาพปัจจุบันได้น าหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาปฏิบัติในชุมชนในระดับปัจเจกบุคคล  ครอบครัว และชุมชน เป็นการขยาย
การรวมกลุ่มที่มากขึ้น  ดังนั้นจะเห็นได้ว่าหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริเป็นหลักการ 
ที่มุ่งเน้นให้เรามีความพออยู่พอกิน โดยให้เลี้ยงตนเองได้อย่างแข็งแรง และความร่วมมือร่วมใจของ
ชุมชน 

สุกานดา  นาคะปักษิณ บทความเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตร
อินทรีย์ในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์” พบว่า รูปแบบการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตรอินทรีย์
ที่เหมาะสมส าหรับกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์จะต้องอยู่บนฐานความพร้อมของทรัพยากรท้องถิ่น 
คือ ทรัพยากรทางธรรมชาติ ทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรม และทรัพยากรทางสภาพแวดล้อม
และเหตุการณ์ส าคัญ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน อันได้แก่ เกษตรกร ชุมชนท้องถิ่น 
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมบริการ 



เจริญพงษ์  ศุภธีระธาดา บทความเรื่อง “การพัฒนารูปแบบเพื่อสนับสนุนการมีธรรมาภิ
บาลในกระบวนการงบประมาณแผ่นดิน” พบว่า รูปแบบเพ่ือสนับสนุนการมีธรรมาภิบาลใน
กระบวนการงบประมาณแผ่นดินที่เหมาะสมกับบริบทของการบริหารจัดการภาครัฐของไทยและมี
ความเป็นไปได้ในการน าไปใช้กับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนของรัฐ มีองค์ประกอบ
ได้แก่ หลักการ วัตถุประสงค์ ประเด็นน าทาง 23 ประเด็นและแนวทางเพ่ือสนับสนุนการมีธรรมาภิ
บาล 76 ข้อ 

ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง บทความเรื่อง “คุณลักษณะผู้น าของผู้ว่าการ การกีฬา
แห่งประเทศไทย” พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน จ านวน 5 ด้าน เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมาก
ไปน้อย ได้แก่ ด้านความเป็นผู้น า รองลงมาคือ ด้านทักษะความรู้ความสามารถในการบริหารงาน 
ด้านมนุษยสัมพันธ์  ด้านบุคลิกภาพ และด้านคุณธรรมจริยธรรม 

คณะกองบรรณาธิการขอบพระคุณคณะกรรมการกลั่นกรองบทความทุกท่านที่ได้ใช้ความ
เพียรพยายามชี้แนะให้มีการปรับปรุงแก้ไขงานของแต่ละท่านให้ออกมาได้อย่างถูกต้องน่าอ่านเป็น
ประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการ และท้ายสุดขอขอบคุณเจ้าของผลงานทางวิชาการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกท่านที่ได้ท าให้มีวารสารฉบับนี้และโปรดติดตามฉบับต่อไป 

 
 

  
 ด้วยความปรารถนาดียิ่ง 

 
 

 
(รศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม) 

บรรณาธิการวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 
 





สารบัญ 

กองบรรณาธิการ   
คณะกรรมการกลั่นกรองบทความ  
บทบรรณาธิการ   
  

บทความวิจัย :  
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการวัดเพื่อส่งเสริมการเข้าวัดวันอาทิตย์ในเขตปกครอง
คณะสงฆ์ภาค 1 

1 

 : พระสุรเชษฐ์  หนูเอี่ยม  
การบวชเป็นศาสนทายาทในพุทธศาสนาแบบเถรวาท 15 
 : พระมหาทวี วิสารโท  
การปกครองคณะสงฆ์ไทยปัจจุบัน : ปัญหาและแนวทางแก้ไข 27 
 : พระณรงค์   สังขวิจิตร  
การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในยุคประชาคมอาเซียนโดยใช้แนวคิด
จิตตปัญญาศึกษา และโยนิโสมนสิการ ส าหรับนักเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

41 

 : พระครูปริยัติสุวรรณรังษี (ชูศักดิ์  ภูวงษา)  
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมของ
คณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร 

53 

 : พระครูวิโชติสิกขกิจ  
แนวทางในการแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

67 

 : สุรพงษ ์แสงเรณู  
รูปแบบการนิเทศเพื่อส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนของครูส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

81 

 : นิรันดร กากแก้ว  
การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านชุดท่องเที่ยวเมืองสามพรานเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

91 

 : อภิเชษฐ์  เทศเล็ก  
ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 103 
 : มาลีรัตน์  พัฒนตั้งสกุล 

 
 



ปัจจัยความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนกับการเข้าสู่ประชาคม 
อาเซียนในปี พ.ศ.2558: กรณีศึกษาเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 

115 

 : พรรณอร พัฒนการค้า  
การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาการ
จัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 1 ของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

129 

 : ศิริพร ศรีจันทะ  
การพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ที่จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL ร่วมกับแบบฝึก 

141 

 : จินดารัตน์ ฉัตรสอน  
การปกครองตนเองผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมและการมีจิตส านึกประชาธิปไตยของ
ประชาสังคม 

153 

 : เชษฐา ทรัพย์เย็น  
ผลกระทบของการบัญชีสังคมและความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคมที่มีต่อความยั่งยืน
ของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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การพัฒนาระบบการบริหารจัดการวัดเพื่อส่งเสริมการเข้าวัดวันอาทิตย์  
ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 1 

DEVELOPMENT OF MONASTERY MANAGEMENT SYSTEM FOR 
ENCOURAGING  MERIT MAKING IN MONASTERY ON SUNDAY IN THE 

SANGHA ADMINISTRATION REGION 1 
 

พระสุรเชษฐ์  หนูเอี่ยม ส ำเนำว์ ขจรศิลป์ บุญเรียง ขจรศิลป์ 
PhraSurachet Nuiam Samnao Kajornsin Boonreang Kajornsin 

 

บทคัดย่อ 
 บทควำมวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรวัดเพ่ือส่งเสริมกำร
เข้ำวัดวันอำทิตย์ในภำค 1 2) ทดลองใช้ระบบกำรบริหำรจัดกำรวัดเพ่ือส่งเสริมกำรเข้ำวัดวันอำทิตย์
และ 3) ประเมินกำรทดลองใช้และปรับปรุงระบบกำรบริหำรจัดกำรวัดเพ่ือส่งเสริมกำรเข้ำวัด  
วันอำทิตย์กำรด ำเนินกำรวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำร
จัดกำรวัดเพ่ือส่งเสริมกำรเข้ำวัดวันอำทิตย์ ขั้นตอนที่ 2 กำรทดลองใช้ระบบกำรบริหำรจัดกำรวัด
เพ่ือส่งเสริมกำรเข้ำวัดวันอำทิตย์ ขั้นตอนที่ 3 กำรประเมินผลกำรทดลองใช้และปรับปรุงระบบกำร
บริหำรจัดกำรวัดเพ่ือส่งเสริมกำรเข้ำวัดวันอำทิตย์ 
 ผลกำรวิจัยพบว่ำ ระบบกำรบริหำรจัดกำรวัดเพ่ือส่งเสริมกำรเข้ำวัดวันอำทิตย์มี
องค์ประกอบของระบบ  4  ด้ำน ได้แก่  1) ด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ ประกอบด้วย  นโยบำยเกี่ยวกับระบบ
กำรบริหำรจัดกำรวัดศำสนบุคคล ศำสนพิธี ศำสนสถำน ศำสนวัตถุ ศำสนธรรม งบประมำณ 
แผนกำรจัดกิจกรรม ปฎิทินกำรจัดกิจกรรม 2) ด้ำนกระบวนกำร ได้แก่ กำรปฏิบัติหน้ำที่ของศำสน
บุคคล กำรจัดกิจกรรมโดยผ่ำนกระบวนกำรตำมหลักบุญกิริยำวัตถุ 3 และกำรบริหำรจัดกำรวัดแบบ
มีส่วนร่วม 3) ด้ำนผลผลิต ได้แก่ จ ำนวนอุบำสกและอุบำสิกำที่เข้ำวัดวันอำทิตย์เพ่ิมมำกขึ้น อุบำสก
และอุบำสิกำมีควำมพึงพอใจต่อกำรเข้ำวัดวันอำทิตย์และมีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักธรรมะบรรยำย
เพ่ิมมำกขึ้น ตลอดจนสำมำรถน ำหลักธรรมในทำงพระพุทธศำสนำไปแก้ปัญหำในกำรด ำเนิน
ชีวิตประจ ำวันได้อย่ำงสงบสุข และ 4) กำรป้อนกลับ ได้แก่ กำรน ำผลกำรประเมินด้ำนผลผลิตไป
ประกอบกำรพิจำรณำเพ่ือปรับปรุงปัจจัยน ำเข้ำและกระบวนกำรเพ่ือให้ผลผลิตดีขึ้น กำรทดลองใช้
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ระบบกำรบริหำรจัดกำรวัด ทั้ง 4 ด้ำนมีผลกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินและน ำมำปรับปรุงท ำ
ให้ได้ระบบกำรบริหำรจัดกำรวัดที่มีควำมเหมำะสมกับวัดในภำค 1 
 

ค าส าคัญ: กำรพัฒนำระบบ, กำรบริหำรจัดกำร, กำรส่งเสริมกำรเข้ำวัดวันอำทิตย์ 
 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were 1) to develop Monastery management 
system to encourage people to make merit in monastery on Sunday in the Sangha 
Administration  region 1, 2) to implement the Monastery management system, and 
3) to evaluate the experiment of applying and to improve the Monastery 
management system. The research methodology was divided into 3 steps as 
follows: 1) the development of Monastery management system; 2) the 
implementation of the Monastery management system; 3) the assessment and 
improvement of the Monastery management system. 
 Findings were that the Monastery management system to encourage 
people to make merit in monastery on Sunday in the first region had four elements 
consisting of: 1) Input the policy of Monastery management, personnel, religious 
activities, places of worship, religious objects, religious teachings, budget, activity 
plan and activity schedules, 2) process was the performance on duties of the 
personnel, and arranging activities through the bases of meritorious action and the 
Monastery management on participation, 3) outputs shown the increasing number 
of worshipers, more satisfaction of going to a Monastery on Sunday and more 
understanding about Dharma lecture that the worshipers could apply the principles 
of Buddhism to solve problems in everyday life, and 4) feedback was the 
evaluation of the outputs for the consideration to improve the inputs and the 
process to ensure the better outputs. As for the assessment, all four elements of 
management system met criteria. To conclude, the development results would 
lead to a suitable Monastery management system for the Monastery in the first 
region. 
 

Keywords: System Development, Management, Sunday Merit Making, Monastery. 
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1. บทน า 
 คนไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศำสนำจึงได้น ำหลักค ำสอนของพระพุทธเจ้ำมำเป็นหลัก
ส ำคัญในกำรด ำรงชีวิต ซ่ึงท ำให้คนไทยสำมำรถอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุขนับตั้งแต่บรรพชนโดยมีวัด
เป็นศูนย์กลำงในกำรจัดงำนต่ำงๆ ทั้งทำงด้ำนสังคมศิลปวัฒนธรรมประเพณีและอ่ืนๆ วัดจึงเป็นศูนย์
รวมจิตใจของพุทธศำสนิกชนและมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนไทยในอดีตหลำยประกำร  ทั้งในด้ำน
อุปนิสัยสังคมและประเพณีวัฒนธรรมวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย ในอดีตพุทธศำสนิกชนนิยมไปวัด
เพ่ือท ำบุญตักบำตรฟังพระธรรมเทศนำ และบ ำเพ็ญทำนรักษำศีลเจริญจิตภำวนำสังคมไทยจึงมี
พระพุทธศำสนำเป็นหลักยึด เหนี่ ยวจิตใจที่ส ำคัญเป็นหนึ่ ง ในสำมสถำบันหลักของชำติ   
โดยมีพระภิกษุสงฆ์เป็นผู้น ำทำงจิตใจที่ท ำหน้ำที่กล่อมเกลำจิตใจของคนในสังคมมำช้ำนำนแล้ว   
วัดจึงเป็นองค์กรหลักในกำรท ำหน้ำที่เผยแผ่พุทธธรรมค ำสอนเป็นแหล่งบ่มเพำะควำมดีทำงสังคม  
และเป็นต้นทุนทำงสังคมและวัฒนธรรมที่ส ำคัญในกำรสร้ำงเสริมควำมสุข 

 เนื่องจำกวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทยในอดีตให้ควำมส ำคัญกับวันธรรมสวนะหรือวันพระ
ตำมพุทธบัญญัติ และในปัจจุบันพุทธศำสนิกชนก็ยังคงให้ควำมส ำคัญกับวันดังกล่ำวอยู่ ซึ่งถือได้ว่ำ
เป็นวิถีชีวิตของพุทธศำสนิกชนชำวไทยแต่เนื่องจำกโลกเปลี่ยนแปลงไปวันธรรมสวนะจึงไม่ใช่เป็น
วันหยุดเมื่อเป็นเช่นนี้ท ำให้ประชำชนส่วนหนึ่งไม่มีโอกำสไปวัดในวันธรรมสวนะเพ่ือไปประกอบ
ศำสนกิจอันเป็นวิถีชีวิตของพุทธศำสนิกชนทุกคนที่ควรปฏิบัติ (Ministry of Culture, 2541 : 1)
 วัด ถือเป็นมรดกที่บรรพบุรุษได้สร้ำงและมอบไว้เป็นสมบัติของแผ่นดินเพ่ือใช้เป็นสถำนที่
พัฒนำจิตใจคนให้มีศีลธรรม ประเทศไทยถือว่ำโชคดีมีพ้ืนที่ที่ดี คือ วัดสำมหมื่นกว่ำวัด แต่น่ำ
เสียดำยปัจจุบันเป็นวัดร้ำงแล้วเกือบหมื่นวัด ส่วนวัดที่เหลือเรำกลับเห็นเพียงสัญลักษณ์ควำมเป็น
ชำวพุทธทำงวัตถุ มีวัด มีพระ แต่ขำดวิถีชีวิตที่ต่อเนื่องถึงควำมเป็นพุทธบริษัท ถึงวันพระชำวพุทธ
ไปวัดไม่ได้เพรำะติดท ำงำน มีพระนักเทศน์แต่ขำดผู้ฟัง ถึงวันอำทิตย์ญำติโยมก็นิมนต์พระไปท ำบุญ
นอกวัด เป็นพระพิธีกรรม กิจกรรมในวัดไม่มี  นี้เป็นเหตุส ำคัญที่ท ำให้วัดร้ำงมำกขึ้น ควำมไร้
ศีลธรรม หรือห่ำงเหินศำสนำของชำวพุทธก็จะมำกขึ้น (Phrapannanantamuni, 2552 : 2)  
“วันอำทิตย์ ชำวคริสต์ เข้ำโบสถ์ พระเจ้ำโปรด อวยพร สั่งสอนเขำ วันศุกร์ มุสลิมเข้ำสุเหร่ำ  
ชำวพุทธเรำ ไปไหน เศร้ำใจจริง” 
 จะเห็นว่ำควำมส ำคัญของสถำบันพระพุทธศำสนำเป็นที่ตระหนักของรัฐบำลที่ผู้บริหำร
ประเทศทุกยุคทุกสมัย ในเนื้อหำของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 6 (พ.ศ.2530 – 
2534) จึงปรำกฏแผนงำนพัฒนำจิตใจและวัฒนธรรมอันเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มแผนงำนพัฒนำ
คุณภำพคน และแรงงำนมีข้อควำมซึ่งแสดงควำมพยำยำมน ำหลักพุทธศำสนำมำประยุกต์ใช้ใน 
กำรพัฒนำเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินชีวิต และกำรปฏิบัติหน้ำที่กำรงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
เพ่ือให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้นและส่งเสริมบทบำทของวัดให้เป็นศูนย์กลำงของกำรพัฒนำจิตใจ  
และศิลปวัฒนธรรมของชุมชนโดยเน้นบทบำทของพระภิกษุนักบวชอ่ืนๆ ตลอดจนผู้น ำศำสนำให้เป็น
ผู้น ำในกำรฝึกอบรมพร้อมทั้งให้มีกำรปรับปรุง และกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรงำนของคณะสงฆ์ให้มี
ควำมคล่องตัวและเอ้ืออ ำนวยต่อ กำรศึกษำเผยแผ่  และให้คณะสงฆ์ได้ด ำรงมั่นคงในพระธรรม 
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พระวินัยส่งเสริมศำสนศึกษำทุกระดับชั้นส ำหรับพระภิกษุ-สำมเณร และขยำยกำรด ำเนินงำนของ
พระธรรมทูต ตลอดจนส่งเสริมกำรประสำนงำนอย่ำงใกล้ชิดระหว่ำง บ้ำน ศำสนสถำน และโรงเรียน 
(Valailuck Vetchanukroh, 2534 : 18) สังคมไทยมีกำรเปลี่ยนแปลงไปมำก จำกเชิดชูสถำบันชำติ 
ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์ว่ำเป็นศูนย์รวมและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจคนไทยให้เป็นหนึ่ง
เดียวกัน กลับเชิดชูเรื่องเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง เปลี่ยนจำกสังคมเกษตรกรรมสู่สังคม
อุตสำหกรรม เปลี่ยนจำกปรัชญำชีวิตว่ำ ท ำมำหำกินเป็นท ำมำหำเงิน  (Phrapannanantamuni, 
2552 : 29) ควำมเปลี่ยนแปลงเหล่ำนี้มีสำเหตุมำจำกหลำยปัจจัย และปัจจัยหนึ่งที่ส ำคัญคือกำร
เปลี่ยนวัฒนธรรมชีวิตชำวพุทธซ่ึงเป็นรำกแก้วของสังคมไทย ด้วยกำรเปลี่ยนปฏิทินกำรด ำเนินชีวิต
ตำมหลักจันทรคติ คือ 1-6 ค่ ำ และ 9-14 ค่ ำ ที่ให้ควำมส ำคัญกับอำชีพ เพ่ือสร้ำงควำมมั่นคงทำง
กำย 7 ค่ ำและ 14 ค่ ำ เป็นวันโกน เน้นครอบครัว เพ่ือสร้ำงควำมมั่นคงให้กับวงศ์ตระกูล 8 ค่ ำ และ 
15 ค่ ำ ซึ่งเป็นวันพระ เน้นทำงจิตใจ เพื่อสร้ำงควำมม่ันคงทำงวิญญำณ นี่คือ วัฒนธรรมที่ชำวพุทธที่
ด ำเนินชีวิตแบบจันทรคติจึงท ำให้เศรษฐกิจ สังคม กำรเมืองไทยด ำเนินไปได้ด้วยดีอย่ำงม่ันคง 
 แต่ปัจจุบันสังคมเรำเปลี่ยนไปใช้ชีวิตตำมปฏิทินคือสุริยคติ ด ำเนินชีวิตวันจันทร์ – ศุกร์ 
ท ำงำนหรือประกอบอำชีพเพ่ือสร้ำงควำมมั่นคงทำงกำย วันเสำร์ -อำทิตย์ เป็นวันหยุดพักผ่อน 
ปฏิทินชีวิตใหม่นี้จึงไม่สัมพันธ์กับธรรมเนียมปฏิบัติในสังคมชำวพุทธที่เรำเคยปฏิบัติกันมำ เรำจึงได้
แต่ท ำงำนหำเงิน เมื่อเรำเชื่อว่ำสังคมเกษตรไม่สำมำรถน ำพำประเทศให้พัฒนำไปสู่ควำมมั่งคั่งได้
อย่ำงรวดเร็วก็หันเข้ำหำสังคมอุตสำหกรรม 
 กำรเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมชีวิตจำกจันทรคติ (ข้ำงขึ้น-แรม) สู่สุริยคติ (วันอำทิตย์-เสำร์) 
ท ำให้เกิดวิกฤตถำวร เพรำะทำงจิตอยู่กับจันทรคติ วันพระ คือ 8 ค่ ำ 15 ค่ ำ ซึ่งไม่สัมพันธ์กับระบบสุ
ริยคติที่หยุดในวันเสำร์-อำทิตย์ จึงท ำให้วันเสำร์-อำทิตย์ เป็นวันหยุดพักผ่อนกลับเป็นวันวิกฤตใน
สังคมไทย เพรำะไม่มีแบบแผนในกำรด ำเนินชีวิต ระบบครอบครัวก็ไม่มี ระบบจิตวิญญำณก็ขำดหำย 
มีแต่กิจกรรมที่เกิดขึ้นตำมประโยชน์ด้ำนเศรษฐกิจ พ่อจึงไปทำง แม่ไปทำง ลูกไปทำง จิตใจก็ตกต่ ำ 
มีแต่ควำมขัดแย้ง มีรำยได้ที่ไม่พอกับรำยจ่ำย ท ำให้เศรษฐกิจ สังคม กำรเมืองล้มเหลว สถำบันชำติ 
ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ก็ได้รับควำมกระทบกระเทือน (Phrapannanantamuni, 2552 : 67) 
 ด้วยสภำพกำรด ำรงชีวิตของคนไทยในปัจจุบันโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในเมืองหลวงที่อยู่ภำยใต้
กระแสของสังคมนิยมวัตถุ และกำรที่ต้องใช้ชีวิตอย่ำงเร่งรีบเกือบตลอดเวลำท ำให้ประชำชนจ ำนวน
ไม่น้อยไม่มีโอกำสได้เข้ำวัดท ำบุญในวันปกติ ส่วนมำกจะเข้ำวัดปฏิบัติธรรมในวันอำทิตย์ นอกจำกนี้ 
ข่ำวครำวด้ำนลบของพระสงฆ์บำงรูปที่ถูกน ำเสนอเป็นระยะๆ อำจส่งผลให้แนวคิดของ
พุทธศำสนิกชนบำงส่วนเปลี่ยนแปลงไปจำกผลสะท้อนท ำให้เห็นว่ำคนไทยในเมืองหลวงส่วนใหญ่
นิยมท ำบุญด้วยวิธีกำรที่ ต้องอำศัยปัจจัยด้ ำนวัตถุ  และเงินทองเป็นส่ วนประกอบหลัก  
ซึ่งหำกพิจำรณำรูปแบบในกำรท ำบุญที่มีอยู่ด้วยกัน 4 รูปแบบ ได้แก่ กำรเกื้อกูลแรงกำย  
กำรสละทรัพย์ กำรท ำชีวิตให้โปร่งเบำ และกำรฝึกช ำระจิตใจ จะพบว่ำคนไทยในกรุงเทพฯ นิยม
ท ำบุญในรูปแบบของกำรสละทรัพย์มำกที่สุด ส่วนกำรท ำบุญที่ไม่ต้องอำศัยวัตถุเงินทองซึ่งสำมำรถ
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น ำมำปฏิบัติได้ในชีวิตประจ ำวันของคนทั่วไปอันจะส่งผลให้กำรอยู่ร่วมกันของคนในสังคมมีควำม
สงบสุขร่มเย็นยิ่งขึ้น เช่น กำรรักษำศีลปฏิบัติธรรมมีน้อยมำก  
 กำรไม่เบียดเบียนผู้ อ่ืนกำรเสียสละแรงกำยเพ่ือช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ กำรให้ข้อคิด
เตือนสติผู้อ่ืนให้ละเว้นจำกกำรท ำชั่ว และกำรแผ่เมตตำให้อภัยแก่ผู้ที่ท ำผิดคิดร้ำยนั้น ยังไม่ได้รับ
กำรน ำไปปฏิบัติมำกนัก ซึ่งเป็นประเด็นที่องค์กรผู้เกี่ยวข้องควรจะหำวิธีกำรชี้แนะและสร้ำง 
ควำมตระหนักแก่พุทธศำสนิกชนชำวไทยต่อไป จำกกำรเกิดวิกฤติทำงศีลธรรมดังกล่ำวรวมทั้งควำม
ห่วงใยต่อพระพุทธศำสนำ จึงได้มีโครงกำรส่งเสริมพระพุทธศำสนำเข้ำวัดวันอำทิตย์ขึ้นโดยแต่ละวัด
จัดกิจกรรมต่ำงๆที่เป็นกิจกรรมบุญขึ้นในวันอำทิตย์ เพ่ือดึงศรัทธำประชำชนให้เข้ำมำมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมมำกน้อยบ้ำงตำมแต่ละวัดจะมีก ำลังด ำเนินกำรได้ ซึ่งเป็นรูปแบบที่ต่ำงวัดต่ำงท ำขำดควำม
ชัดเจนในกำรขับเคลื่อนกิจกรรมในภำพรวมท ำให้โครงกำรส่งเสริมพระพุทธศำสนำเข้ำวัดวันอำทิตย์
ขำดจุดเด่น ไม่มีจุดร่วมที่ชัดเจน ขำดประสิทธิภำพในกำรด ำเนินโครงกำร  
 ส ำหรับกำรจัดโครงสร้ำงกำรบริหำรและกำรปกครองคณะสงฆ์ในปัจจุบันเป็นไปตำม
พระรำชบัญญัติ คณะสงฆ์  พ.ศ.2505  ซึ่ งมีอ ำนำจหน้ำที่ กับงำนคณะสงฆ์  6  ประเภท  
1) กำรปกครอง 2) กำรศำสนศึกษำ 3) กำรศึกษำสงเครำะห์ 4) กำรเผยแผ่ 5) กำรสำธำรณูปกำร 
และ 6) กำรสำธำรณสงเครำะห์ ซ่ึงในเขตปกครองคณะสงฆ์ภำค 1 สังกัดหนกลำง ประกอบไปด้วย
จังหวัด กรุงเทพมหำนคร นนทบุรี ปทุมธำนี สมุทรปรำกำร  

 จำกสภำพปัญหำที่เกิดขึ้น ผู้วิจัยจึงมีควำมสนใจที่จะพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรวัด
เพ่ือส่งเสริมกำรเข้ำวัดวันอำทิตย์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภำค 1 ซึ่งโครงกำรดังกล่ำวก็ยังไม่มี
รูปแบบที่ชัดเจนในกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ โดยจะพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรวัดเพ่ือส่งเสริม 
กำรเข้ำวัดวันอำทิตย์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภำค 1 เพ่ือให้ได้ระบบกำรบริหำรจัดกำรและกำร
ด ำเนินกิจกรรมที่ เหมำะสม และสำมำรถประยุกต์ใช้กับวัดอ่ืน ๆใน เขตคณะสงฆ์ภำค 1  
ได้อย่ำงมีประสิทธิผล และท ำให้กิจกรรมทำงพระพุทธศำสนำมีควำมสอดคล้องกับวิถีชีวิตมำกขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1  เพ่ือพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรวัดเพ่ือส่งเสริมกำรเข้ำวัดวันอำทิตย์ 
 2.2  เพ่ือทดลองใช้ระบบกำรบริหำรจัดกำรวัดเพ่ือส่งเสริมกำรเข้ำวัดวันอำทิตย์ 
 3.3  เพ่ือประเมินกำรทดลองใช้และปรับปรุงระบบกำรบริหำรจัดกำรวัดเพ่ือส่งเสริมกำร
เข้ำวัดวันอำทิตย์ 
 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
 กำรวิจัยมุ่ งศึกษำระบบกำรบริหำรจัดกำรวัดเ พ่ือส่ง เสริมกำรเข้ำวัดวันอำทิตย์  
โดยมีขอบเขตกำรวิจัย ดังนี้ 
 3.1 พ้ืนที่ศึกษำวิจัย ได้แก่ วัดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภำค 1 ประกอบไปด้วยจังหวัด
กรุงเทพมหำนคร นนทบุรี ปทุมธำนี สมุทรปรำกำร จ ำนวน 896 วัด 
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 3.2  ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำที่ใช้ในกำรศึกษำ คือ ระบบกำรบริหำรจัดกำรวัดเพ่ือส่งเสริมกำรเข้ำ
วัดวันอำทิตย์โดยใช้ทฤษฎีระบบของ Katz and Kahn (1987) มำประยุกต์กับระบบกำรบริหำร
จัดกำรวัดเพ่ือส่งเสริมกำรเข้ำวัดวันอำทิตย์ ซึ่งมีองค์ประกอบ 4 ประกำร ได้แก่ ด้ำนบริบท 
(Context) ด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ ( Input) กระบวนกำร (Process) ผลผลิต (Output) กำรป้อนกลับ 
(Feedback) ทฤษฎีแนวคิดเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรวัดแบบมีส่วนร่วมของ Sashkin (Sashkin,  
M.,1982) โครงกำรพัฒนำวัดวิถีพุทธเฉลิมพระเกียรติ ของส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริม
สุขภำพ กระบวนกำรจัดกิจกรรมตำมหลักบุญกิริยำวัตถุ 3 กำรให้ทำน กำรรักษำศีล กำรเจริญ
ภำวนำ และรูปแบบกำรประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ของ Tufflebeam  (Stufflebeam, 
D.L., 2003) 
 
4. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 กำรวิจัยเพ่ือพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรวัดเพ่ือส่งเสริมกำรเข้ำวัดวันอำทิตย์ใน 
เขตปกครองคณะสงฆ์ภำค 1 เป็นกำรวิจัยและพัฒนำ (Research and Development) 
ประกอบด้วยวิธีกำรวิจัย 3 ขั้นตอน ดังนี้ คือ  
  ขั้นตอนที่ 1 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรวัดเพ่ือส่งเสริมกำรเข้ำวัดวันอำทิตย์ 
ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภำค 1 มีข้ันตอนดังนี้ 
 4.1 กำรวิเครำะห์สังเครำะห์เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบกำรบริหำร  
จัดกำรวัดเพ่ือส่งเสริมกำรเข้ำวัดวันอำทิตย์ 
 4.2 กำรศึกษำสภำพและปัญหำกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเข้ำวัดวันอำทิตย์ในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภำค 1 
 4.3 กำรร่ำงระบบกำรบริหำรจัดกำรวัดเพ่ือส่งเสริมกำรเข้ำวัดวันอำทิตย์ในเขตปกครอง
คณะสงฆ์ภำค 1 
 4.4 กำรวิพำกษ์ระบบกำรบริหำรจัดกำรวัดเพ่ือส่งเสริมกำรเข้ำวัดวันอำทิตย์ใน 
เขตปกครองคณะสงฆ์ภำค 1 โดยผู้เชี่ยวชำญและปรับปรุงระบบกำรบริหำรจัดกำรวัดเพ่ือส่งเสริม 
กำรเข้ำวัดวันอำทิตย์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภำค 1 จำกข้อคิดเห็นจำกผู้เชี่ยวชำญ 
 4.5 กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรน ำไปใช้ระบบกำรบริหำรจัดกำรวัดเพ่ือส่งเสริม 
กำรเข้ำวัดวันอำทิตย์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภำค 1 ไปปฏิบัติโดยยืนยันฉันทำมติ 
 4.6 กำรปรับปรุงระบบกำรบริหำรจัดกำรวัดเพ่ือส่งเสริมกำรเข้ำวัดวันอำทิตย์ใน 
เขตปกครองคณะสงฆ์ภำค 1 
 ขั้นตอนที่ 2 กำรทดลองใช้ระบบกำรบริหำรจัดกำรวัดเพ่ือส่งเสริมกำรเข้ำวัดวันอำทิตย์ใน
เขตปกครองคณะสงฆ์ภำค 1 ของวัดโตนด อ ำเภอบำงกรวย จังหวัดนนทบุรี ที่เป็นตัวแทนของวัด 
ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภำค 1 
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 ขั้นตอนที่ 3 กำรประเมินกำรทดลองใช้และกำรปรับปรุงระบบกำรบริหำรจัดกำรวัด 
เพ่ือส่งเสริมกำรเข้ำวัดวันอำทิตย์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภำค 1 
 

5. ผลการวิจัย 
 จำกกำรวิจัยกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรวัดเพ่ือส่งเสริมกำรเข้ำวัดวันอำทิตย์ใน 
เขตปกครองคณะสงฆ์ภำค 1 สำมำรถสรุปผลกำรวิจัยได้ ดังนี้  
 5.1. ผลการพัฒนาระบบการบริหารจัดการวัดเพื่อส่งเสริมการเข้าวัดวันอาทิตย์ในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค 1 ระบบกำรบริหำรจัดกำรวัดเพ่ือส่งเสริมกำรเข้ำวัดวันอำทิตย์ใน 
เขตปกครองคณะสงฆ์ภำค 1 มีองค์ประกอบ ดังนี้ 
  5.1.1 เพ่ือพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรวัดเพ่ือส่งเสริมกำรเข้ำวัดวันอำทิตย์ในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภำค 1   
  5.1.2 เพ่ือทดลองใช้ระบบกำรบริหำรจัดกำรวัดเพ่ือส่งเสริมกำรเข้ำวัดวันอำทิตย์ 
ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภำค 1 
  5.1.3 เพ่ือประเมินกำรทดลองใช้และกำรปรับปรุงระบบกำรบริหำรจัดกำรวัดเพ่ือ
ส่งเสริมกำรเข้ำวัดวันอำทิตย์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภำค 1 
     1) ด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ มีองค์ประกอบ 9 ประกำรได้แก่ 1) นโยบำยเกี่ยวกับระบบ
กำรบริหำรจัดกำรวัด 2) ศำสนบุคคล 3) ศำสนพิธี  4) ศำสนสถำน 5) ศำสนวัตถุ 6) ศำสนธรรม 7) 
งบประมำณ 8) แผนกำรจัดกิจกรรมและ 9) ปฎิทินกำรจัดกิจกรรม  
     2) ด้ำนกระบวนกำร มีองค์ประกอบ  5 ประกำร ดังนี้กำรบริหำรจัดกำร 
ประกอบด้วย 1) กำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำอำวำสเกี่ยวกับระบบกำรบริหำรจัดกำรวัดเพ่ือส่งเสริม  
กำรเข้ำวัดวันอำทิตย์  จ ำนวน 4 ข้อ 2) กำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำร จ ำนวน 10 ข้อ
กำรจัดกิจกรรมโดยผ่ำนกระบวนกำรตำมหลักบุญกิริยำวัตถุ 3 ประกอบด้วยกำรให้ทำน กำรรักษำ
ศีลกำรเจริญภำวนำ 3) กำรบริหำรจัดกำรวัดแบบมีส่วนร่วม 4) กำรประเมินผล และ 5) กำรน ำผล
ประเมินไปปรับปรุง 

3) ด้ำนผลผลิต ได้แก่ จ ำนวนอุบำสกและอุบำสิกำที่เข้ำวัดวันอำทิตย์เพ่ิมมำกขึ้น 
อุบำสกและอุบำสิกำมีควำมพึงพอใจต่อกำรเข้ำวัดวันอำทิตย์และมีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักธรรมะ
บรรยำยเพิ่มมำกขึ้น ตลอดจนสำมำรถน ำหลักธรรมในทำงพระพุทธศำสนำไปแก้ปัญหำในกำรด ำเนิน
ชีวิตประจ ำวันได้อย่ำงสงบสุข 

4) ด้ำนกำรป้อนกลับ คือ กำรน ำผลกำรประเมินไปใช้ประกอบกำรพิจำรณำ
ปรับปรุงด้ำนปัจจัยน ำเข้ำและด้ำนกระบวนกำรเพ่ือให้ได้ผลผลิตที่ดีขึ้น 
 5.2. ผลการทดลองใช้ระบบการบริหารจัดการวัดเพื่อส่งเสริมการเข้าวัดวันอาทิตย์ใน
เขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 1 
  5.2.1 ผลกำรทดลองใช้ระบบกำรบริหำรจัดกำรวัดเพ่ือส่งเสริมกำรเข้ำวัดวันอำทิตย์
จำกกำรน ำเอำระบบกำรบริหำรจัดกำรวัดเพ่ือส่งเสริมกำรเข้ำวัดวันอำทิตย์ในเขตปกครองคณะสงฆ์
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ภำค 1 ไปทดลองใช้ที่วัดโตนด เป็นระยะเวลำ 3 เดือน วัดโตนด ได้ด ำเนินกำรตำมองค์ประกอบของ
ระบบกำรบริหำรจัดกำรวัดเพ่ือส่งเสริมกำรเข้ำวัดวันอำทิตย์ ที่ผู้วิจัยได้พัฒนำขึ้น สำมำรถสรุปผล
กำรทดลองใช้ได้ ดังนี้   1) มีกำรก ำหนดนโยบำยกำรจัดกิจกรรมที่ชัดเจนและน ำไปใช้ใน 
กำรพัฒนำอุบำสกและ อุบำสิกำที่เข้ำร่วมกิจกรรม 2) ศำสนบุคล ผู้บริหำรและบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง
ได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรจัดกิจกรรมกำรส่งเสริมกำรเข้ำวัดวันอำทิตย์  และมีกำรแต่งตั้งคณะกรรม 
กำรส่งเสริมกำรเข้ำวัดวันอำทิตย์ 3) ศำสนพิธี มีระเบียบแบบแผนต่ำงๆ ที่ดีงำม ที่พึงปฏิบัติใน 
ทำงพระศำสนำซึ่ งศำสนิกชนทั่ว ไปได้ เห็นและปฏิบัติ ได้อย่ำงถูกต้อง 4) ศำสนสถำนคือ  
มีควำมพร้อมอำคำรสถำนที่ สภำพแวดล้อมภำยในวัดในกำรด ำเนินงำนระบบกำรบริหำรจัดกำรวัดมี
กำรแบ่งชัดเจน คือ เขตพุทธำวำสและเขตสังฆำวำส 5) ศำสนวัตถุ  คือ  มีควำมเพียงพอของสื่อ
อุปกรณ์ มีระบบเครื่องเสียงที่ดี ตลอดถึงเอกสำรมีควำมชัดเจนเข้ำใจง่ำย 6) ศำสนธรรม มีหนังสือ
ธรรมะและแผ่นซีดีเพียงพอกับควำมต้องกำรตลอดระยะเวลำกำรด ำเนินกิจกรรมทำงศำสนำ  
7) มีกำรจัดสรรงบประมำณ ให้เพียงพอเพ่ือใช้ในกำรจัดกิจกรรม 8) มีแผนกำรจัดกิจกรรมประจ ำปี  
และ 9) มีกำรจัดท ำปฏิทินกำรจัดกิจกรรมประจ ำปี 
 5.3 ผลการประเมินการทดลองใช้และการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการวัดเพื่อ
ส่งเสริมการเข้าวัดวันอาทิตย์ 
  5.3.1  ผลการประเมินการทดลองใช้ระบบการบริหารจัดการวัดเพื่อส่งเสริมการ
เข้าวัดวันอาทิตย์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 1 ผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบกำรประเมินแบบซิปป์ 
สำมำรถสรุปผลกำรประเมินได้ ดังนี้ 1) ด้ำนบริบทปรำกฏผลว่ำผู้บริหำรมีกำรก ำหนดนโยบำยให้ 
ทุกคนมีส่วนร่วมกับระบบกำรบริหำรจัดกำรวัดเพ่ือส่งเสริมกำรเข้ำวัดวันอำทิตย์ โดยมอบหมำยให้
คณะกรรมกำรบริหำรเป็นผู้รับผิดชอบหลักและท ำเป็นลำยลักษณ์อักษร มีกำรวำงแผนในกำรบริหำร
จัดกำรวัดเพ่ือส่งเสริมกำรเข้ำวัดวันอำทิตย์ และมีเป้ำหมำยกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำวัดอย่ำง
เป็นรูปธรรม แสดงถึงกำรให้ควำมส ำคัญของผู้บริหำรต่อระบบกำรบริหำรจัดกำรวัดเพ่ือส่งเสริม  
กำรเข้ำวัดวันอำทิตย์ครบถ้วน 2) ด้ำนปัจจัยน ำเข้ำปรำกฏผลว่ำวัดโตนดผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน 
ด้ำนปัจจัยน ำเข้ำในประเด็นของกำรก ำหนดบุคลำกรที่รับผิดชอบระบบกำรบริหำรจัดกำรวัด  
เพ่ือส่งเสริมกำรเข้ำวัดวันอำทิตย์ ควำมเพียงพอของศำสนพิธี ศำสนสถำน ศำสนวัตถุ และศำสน
ธรรม แต่ควำมเหมำะสมของงบประมำณยังไม่ผ่ำนเกณฑ์ เนื่องจำกงบประมำณที่ได้รับกำรสนับสนุน
จำกภำครัฐและเอกชน ไม่เพียงพอต่อกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ และคณะกรรมกำรบริหำรยังขำด  
ควำมเข้ำใจในกำรควบคุมบัญชีพัสดุและศำสนวัตถุที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนของระบบบริหำรจัดกำร 
เพ่ือส่งเสริมกำรเข้ำวัดวันอำทิตย์ 3) ด้ำนกระบวนกำรปรำกฏผลว่ำ กำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำอำวำส
และคณะกรรมกำรบริหำรจัดกำร ได้มีกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรวัดเพ่ือส่งเสริมกำรเข้ำวัด
วันอำทิตย์ให้สอดคล้องกับนโยบำยได้มีกำรสนับสนุนให้กิจกรรมด ำเนินงำนตำมโครงกำรต่ำงๆตำม
แผนปฏิบัติกำรอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง และได้มีกำรสร้ำงศรัทธำให้อุบำสก อุบำสิกำเข้ำร่วม
กิจกรรม 4) ด้ำนผลผลิตปรำกฏผลว่ำ อุบำสกและอุบำสิกำ ผลที่เกิดจำกกำรด ำเนินงำนตำมระบบ
กำรบริหำรจัดกำรวัดเพ่ือส่งเสริมกำรเข้ำวัดวันอำทิตย์มำกกว่ำร้อยละ 80 อยู่ในระดับปำนกลำงถึง
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มำกครบถ้วนทุกรำยกำรทั้ง 3 ด้ำน ได้แก่ 4.1) จ ำนวนอุบำสกและอุบำสิกำที่เข้ำวัดวันอำทิตย์ 
เพ่ิมมำกขึ้น 4.2) อุบำสกและอุบำสิกำมีควำมพึงพอใจต่อกำรเข้ำวัดวันอำทิตย์ 4.3) อุบำสกและ
อุบำสิกำมีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักธรรมบรรยำยเพ่ิมมำกขึ้น ตลอดจนสำมำรถน ำหลักธรรมในทำง
พระพุทธศำสนำไปแก้ปัญหำในกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวันได้อย่ำงสงบสุข  
  5.3.2 ผลการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการวัดเพื่อส่งเสริมการเข้าวัดวันอาทิตย์
ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 1 
   จำกผลกำรประเมินกำรทดลองใช้ระบบกำรบริหำรจัดกำรวัดเพ่ือส่งเสริมกำรเข้ำวัด
วันอำทิตย์ของวัดโตนด ซึ่งเป็นกำรประเมินผลทั้ง 4 ด้ำนประกอบด้วย ด้ำนบริบท ด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ 
ด้ำนกระบวนกำรและด้ำนผลผลิต ผู้วิจัยได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรวัด 
เพ่ือส่งเสริมกำรเข้ำวัดวันอำทิตย์ของวัดโตนด พร้อมทั้งน ำเสนอผลกำรประเมินต่อประชุม โดยมติที่
ประชุมมีควำมเห็นสอดคล้องกันว่ำระบบกำรบริหำรจัดกำรวัดเพ่ือส่งเสริมกำรเข้ำวัดวันอำทิตย์ที่
ผู้วิจัยได้พัฒนำขึ้นนั้นมีควำมเหมำะสมกับบริบทของวัดโตนด จึงไม่มีกำรปรับปรุง แสดงให้เห็นว่ำ 
ระบบกำรบริหำรจัดกำรวัดเพ่ือส่งเสริมกำรเข้ำวัดวันอำทิตย์ได้มีกำรพัฒนำตำมขั้นตอนกำรวิจัย  
ผลกำรประเมินกำรทดลองใช้จึงมีควำมเหมำะสมและสมบูรณ์มำกข้ึนและเป็นประโยชน์ 
 

6. อภิปรายผล 
 จำกข้อค้นพบกำรวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรวัดเพ่ือส่งเสริมกำรเข้ำวัด 
วันอำทิตย์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภำค 1 ผู้วิจัยมีประเด็นกำรอภิปรำยผล ดังนี้ 
 6.1  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการวัดเพื่อส่งเสริมการเข้าวัดวันอาทิตย์ในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค 1    
  6.1.1 วัตถุประสงค์ของระบบกำรบริหำรจัดกำรวัดเพ่ือส่งเสริมกำรเข้ำวัดวันอำทิตย์ใน
เขตปกครองคณะสงฆ์ภำค 1 ผลกำรวิจัยพบว่ำ ระบบกำรบริหำรจัดกำรวัดเพ่ือส่งเสริมกำรเข้ำวัดวัน
อำทิตย์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภำค 1 ที่พัฒนำขึ้นไดม้ีกำรก ำหนดวัตถุประสงค์ให้วัดในเขตปกครอง
คณะสงฆ์ภำค 1 ทั้ง 3 ด้ำน ตำมกรอบกำรด ำเนินงำน ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะมีกำรก ำหนดวัตถุประสงค์
ข อ ง โ ค ร งก ำ ร แ ละร ะบบ กำ ร บ ริ ห ำ ร จั ดก ำ ร วั ด เ พ่ื อ ส่ ง เ ส ริ มก ำ ร เ ข้ ำ วั ด วั น อ ำ ทิ ต ย์  
เพรำะกำรก ำหนดวัตถุประสงค์คือเป้ำหมำยหรือผลลัพธ์ของระบบกำรเข้ำวัดวันอำทิตย์ตำม
วัตถุประสงค์ที่วำงไว้ซ่ึงสอดคล้องกับงำนวิจัยของ Charavee Komoldit (2556) ที่ศึกษำเกี่ยวกับ 
กำรพัฒนำระบบกำรส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษำวิทยำลัยชุมชนพบว่ำ กำรก ำหนดวัตถุประสงค์เพ่ือ
กำรพัฒนำระบบกำรส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษำวิทยำลัยชุมชนนั้นเพื่อให้วิทยำลัยชุมชนด ำเนินกำรจัด
กิจกรรมนักศึกษำได้สอดคล้องกับปรัชญำของวิทยำลัยชุมชนและกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2552  
  6.1.2  องค์ประกอบของระบบกำรบริหำรจัดกำรวัดเพ่ือส่งเสริมกำรเข้ำวัดวันอำทิตย์
ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภำค 1 มีองค์ประกอบส ำคัญ 4 ด้ำน ประกอบด้วย ด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ  
ด้ำนกระบวนกำร ด้ำนผลผลิตและด้ำนกำรป้อนกลับ ซึ่งเป็นไปตำมทฤษฎีระบบของ  Katz and 
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Kahn (Katz, A.R. and Kahn, R.L. 1978 : 20) ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะองค์ประกอบตำมองค์ประกอบ
ของระบบต่ำงๆครอบคลุมกำรด ำเนินงำนของวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภำค 1 ซึ่งสอดคล้องกับ
งำนวิจัยของ Panitnart Chamnanseor (2555) ที่ศึกษำกำรพัฒนำระบบกำรให้ค ำปรึกษำวิชำกำร
ของวิทยำลัยพยำบำลในสังกัดสถำบันพระบรมรำชชนกพบว่ำ ระบบกำรให้ค ำปรึกษำวิชำกำรที่
เหมำะสมจะประกอบด้วยองค์ประกอบที่ส ำคัญ 4 ด้ำนได้แก่ ด้ำนปัจจัยน ำเข้ำด้ำนกระบวนกำร 
ด้ำนผลผลิตและด้ำนกำรป้อนกลับ 
 6.2  ผลการทดลองใช้ระบบการบริหารจัดการวัดเพื่อส่งเสริมการเข้าวัดวันอาทิตย์ใน
เขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 1 ผู้วิจัยมีประเด็นกำรอภิปรำยผล ดังนี้ 
  6.2.1 วัดโตนดมีกำรด ำเนินงำนตำมระบบกำรบริหำรจัดกำรวัดเพ่ือส่งเสริมกำรเข้ำวัด
วันอำทิตย์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภำค 1 ได้แก่ 1) มีกำรก ำหนดนโยบำยกำรจัดกิจกรรมที่ชัดเจน
และน ำไปใช้ในกำรพัฒนำอุบำสก อุบำสิกำ ที่เข้ำร่วมกิจกรรม  2) ด้ำนศำสนบุคล  ผู้บริหำรและ
บุคลำกรที่เกี่ยวข้องได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรจัดกิจกรรมกำรส่งเสริมกำรเข้ำวัดวันอำทิตย์และมีกำร
แต่งตั้งคณะกรรม กำรส่งเสริมกำรเข้ำวัดวันอำทิตย์ 3) ด้ำนศำสนพิธี มีระเบียบแบบแผนต่ำงๆ ที่ดี
งำม ที่ พึงปฏิบัติ ในทำงพระศำสนำ ซึ่ งศำสนิกชนทั่วไปได้ เห็นและปฏิบัติ ได้อย่ำงถูกต้อง  
4) ด้ำนศำสนสถำนคือ มีควำมพร้อมอำคำรสถำนที่ สภำพแวดล้อมภำยในวัดในกำรด ำเนินงำนระบบ
กำรบริหำรจัดกำรวัดมีกำรแบ่งชัดเจน คือ เขตพุทธำวำสและเขตสังฆำวำส 5) ด้ำนศำสนวัตถุ คือ มี
ควำมเพียงพอของสื่ออุปกรณ์ มีระบบเครื่องเสียงที่ดี ตลอดถึงเอกสำรมีควำมชัดเจนเข้ำใจง่ำย และ 
6) ด้ำนศำสนธรรม มีหนังสือธรรมะและแผ่นซีดีเพียงพอกับควำมต้องกำรในกำรตลอดระยะกำร
ด ำเนินกิจกรรมทำงศำสนำ 7) มีกำรจัดสรรงบประมำณ ให้เพียงพอเพ่ือใช้ในกำรจัดกิจกรรม  
8) มีแผนกำรจัดกิจกรรมประจ ำปี 9) มีกำรจัดท ำปฏิทินกำรจัดกิจกรรมประจ ำปี ผลกำรวิจัยพบว่ำ
จ ำนวนของอุบำสกและอุบำสิกำที่ได้ผลประเมินหลังกำรทดลองใช้ระบบในภำพรวมในระดับมำก  
ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะคณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรได้เห็นควำมส ำคัญของระบบกำรบริหำรจัดกำรวัด
เพ่ือส่งเสริมกำรเข้ำวัดวันอำทิตย์ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ Tanapat Palakavongs Na 
Ayuthaya (2552) ที่ศึกษำเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบกำรให้ค ำปรึกษำวิชำกำรในวิทยำลัยชุมชน
พบว่ำ วิทยำลัยชุมชนเห็นควำมส ำคัญของระบบกำรให้ค ำปรึกษำวิชำกำรจึงด ำเนินงำนตำมระบบ
ได้แก่ 1) มีกำรก ำหนดนโยบำยเกี่ยวกับระบบกำรให้ค ำปรึกษำวิชำกำร 2) มีกำรแต่งตั้งบุคลำกรที่
เกี่ยวข้องกับระบบกำรให้ค ำปรึกษำวิชำกำร 3) มีกำรจัดสรรงบประมำณ 4) มีเครื่องมือและข้อมูลใน
กำรให้ค ำปรึกษำวิชำกำร และ 5) มีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  
 6.3 ผลการประเมินการทดลองใช้และการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการวัดเพื่อ
ส่งเสริมการเข้าวัดวันอาทิตย์ ผู้วิจัยมีประเด็นกำรอภิปรำยผล ดังนี้ 6.3.1 ด้ำนบริบทผลกำรวิจัย
พบว่ำเจ้ำอำวำสให้ควำมส ำคัญต่อระบบกำรบริหำรจัดกำรวัดเพ่ือส่งเสริมกำรเข้ำวัดวันอำทิตย์
ครบถ้วนทุกตัวบ่งชี้ทั้ง 3 รำยกำรได้แก่ 1) มีกำรก ำหนดนโยบำยให้วัดมีระบบกำรบริหำรจัดกำร 
วัดเพ่ือส่งเสริมกำรเข้ำวัดวันอำทิตย์ 2) มีกำรวำงแผนในกำรบริหำรจัดกำรวัดเพ่ือส่งเสริมกำรเข้ำวัด
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วันอำทิตย์ 3) มีเป้ำหมำยกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำวัดอย่ำงเป็นรูปธรรม ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะเจ้ำ
อำวำสได้ให้ควำมส ำคัญในกำรบริหำรจัดกำรในกำรท ำงำนให้ศำสนบุคคลท ำงำนอย่ำงจริงจัง  
  6.3.2  ด้ำนปัจจัยน ำเข้ำผลกำรวิจัยพบว่ำ คณะกรรมกำรได้ให้ควำมส ำคัญของ 
กำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรเข้ำวัดวันอำทิตย์อย่ำงจริงจัง ครบถ้วนทุกตัวบ่งชี้ทั้ง 9 รำยกำรได้แก่  
1) มีกำรก ำหนดนโยบำยกำรจัดกิจกรรม 2) ศำสนบุคล 3) ศำสนพิธี 4) ศำสนสถำน 5) ศำสนวัตถุ 
6) ศำสนธรรม 7) มีกำรจัดสรรงบประมำณ 8) มีแผนกำรจัดกิจกรรมประจ ำปี และ 9) มีกำรจัดท ำ
ปฏิทินกำรจัดกิจกรรมประจ ำปี ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะคณะกรรมกำรได้ให้ควำมส ำคัญต่อกำรท ำงำน
อย่ำงหนักเพ่ือให้งำนบรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ Rachel (2009) ที่ศึกษำ
เกี่ยวกับกำรจัดกิจกรรมนักศึกษำกับพัฒนำกำรทำงด้ำนกำรสร้ำงแนวควำมคิดของตนเอง  
แก่นักศึกษำพบว่ำ กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดกิจกรรมนักศึกษำของสถำบันกำรศึกษำมี
ควำมส ำคัญต่อกำรส่งเสริมพัฒนำกำรทำงด้ำนกำรสร้ำงแนวควำมคิดของตนเองแก่นักศึกษำ  
ซึ่งน ำไปสู่กำรปรับตัว ควำมเข้ำใจในตนเองและบุคลิกภำพของนักศึกษำในอนำคต 
  6.3.3  ด้ำนกระบวนกำร ผลกำรวิจัยพบว่ำ คณะกรรมกำรบริหำรมีกำรปฏิบัติหน้ำที่
เกี่ยวกับระบบกำรบริหำรจัดกำรวัดเพ่ือส่งเสริมกำรเข้ำวัดวันอำทิตย์ ครบถ้วนทุกตัวบ่งชี้ทั้ง 5 
ประกำรได้แก่  1 )  กำรด ำเนินงำนตำมหน้ำที่ของเ จ้ำอำวำสและคณะกรรมกำรบริหำร  
2) กำรจัดกิจกรรมโดยผ่ำนกระบวนกำรตำมหลักบุญกิริยำวัตถุ 3  3) กำรบริหำรจัดกำรวัดแบบมี
ส่วนร่วม 4) กำรประเมินผล 5) กำรน ำผลประเมินไปปรับปรุง ครบถ้วนทั้ง 5 ประเภท ทั้งนี้อำจเป็น
เพรำะคณะกรรมกำรบริหำรได้ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงครบถ้วนทุกประกำร ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ  
Pavarat Lertsuwanseri (2555) ที่ศึกษำเรื่องควำมพึงพอใจในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรวิทยำลัย
รำชพฤกษ์ ที่ระบุว่ำ บุคลำกรวิทยำลัยรำชพฤกษ์บุคลำกรมีควำมพึงพอใจในกำรปฏิบัติงำนด้ำน
ควำมรับผิดชอบ อยู่ในระดับมำก เพรำะบุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่ที่ ได้รับมอบหมำยอย่ำงมีไหวพริบ 
และมีควำมรู้และทักษะในกำรท ำงำนที่ดี รวมถึงสำมำรถปฏิบัติ หน้ำที่ได้อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ
และสมบูรณ์ อีกทั้งกำรที่ผู้บังคับบัญชำให้โอกำสแก่ผู้ท ำงำนได้ รับผิดชอบงำนของตนเองอย่ำงเต็มที่
โดยไม่ต้องมีกำรควบคุมเข้มงวดจนเกินไปบุคลำกรจึงเกิดควำมพึงพอใจในงำนที่ท ำ  
  6.3.4  ด้ำนผลผลิตผลกำรวิจัยพบว่ำวัดโตนดมีกำรใช้ระบบกำรบริหำรจัดกำรวัด 
เพ่ือส่งเสริมกำรเข้ำวัดวันอำทิตย์ เพ่ือให้บรรลุผล ทั้ง 3 ด้ำนได้แก่ 1) จ ำนวนอุบำสกและอุบำสิกำ 
ที่เข้ำวัดวันอำทิตย์เพ่ิมมำกขึ้น 2) อุบำสกและอุบำสิกำมีควำมพึงพอใจต่อกำรเข้ำวัดวันอำทิตย์  
3) อุบำสกและอุบำสิกำมีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักธรรมะบรรยำยเพ่ิมมำกขึ้น ตลอดจนสำมำรถน ำ
หลักธรรมในทำงพระพุทธศำสนำไปแก้ปัญหำในกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวันได้อย่ำงสงบสุข  ทั้งนี้อำจ
เป็นเพรำะอุบำสกและอุบำสิกำมีควำมเข้ำใจและมีควำมพึงพอใจต่อระบบกำรเข้ำวัดวันอำทิตย์ซึ่ง
สอดคล้องกับงำนวิจัยของ Siriporn Promna (2553) ที่ศึกษำกำรพัฒนำระบบกำรให้ค ำปรึกษำ
วิชำกำรระดับปริญญำตรีในสถำบันอุดมศึกษำเอกชนพบว่ำ กำรให้ค ำปรึกษำวิชำกำรมีผลต่อกำร
พัฒนำนักศึกษำคือ มีกระบวนกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงอำจำรย์และนักศึกษำ มีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
หลักสูตร ลักษณะรำยวิชำที่เรียน กำรเลือกวิชำเรียน กำรลงทะเบียน วิธีกำรเรียนและกำรวัดผล  
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มีควำมเข้ำใจกฎ ระเบียบและข้อบังคับต่ำงๆ ของสถำบันและมีควำมพึงพอใจต่อระบบกำร 
ให้ค ำปรึกษำวิชำกำร 
  6.3.5 ด้ำนกำรป้อนกลับ ผลกำรวิจัยพบว่ำ วัดโตนดมีกำรน ำเอำผลจำกกำรประเมิน
ด้ำนผลผลิตไปประกอบกำรพิจำรณำตัดสินใจเพ่ือปรับปรุงปัจจัยน ำเข้ำและกระบวนกำรของระบบ
กำรบริหำรจัดกำรวัดเพ่ือส่งเสริมกำรเข้ำวัดวันอำทิตย์ให้ได้ผลผลิตที่ดีขึ้น  ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะกำร
สะท้อนข้อมูลจำกผลผลิตท ำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี  ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ  Champen 
Lamaksorn (2553) ที่ศึกษำกำรพัฒนำระบบกำรให้ค ำปรึกษำวิชำกำรของนักศึกษำระดับปริญญำ
ตรีพบว่ำ กำรสะท้อนข้อมูลจำกผลผลิตเพ่ือน ำไปใช้ปรับปรุงปัจจัยน ำเข้ำและกระบวนกำรจะท ำให้
เกิดผลลัพธ์ที่ดี  
 6.4 ผลการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการวัดเพื่อส่งเสริมการเข้าวัดวันอาทิตย์ใน
เขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 1 
  จำกผลกำรประเมินกำรทดลองใช้ระบบกำรบริหำรจัดกำรวัดเพ่ือส่งเสริมกำรเข้ำวัดวัน
อำทิตย์ของวัดโตนด ทั้ง 4 ด้ำนได้แก่ ด้ำนบริบท ด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ ด้ำนกระบวนกำรและ 
ด้ำนผลผลิต ผลกำรประเมินกำรทดลองใช้ พบว่ำ ระบบกำรบริหำรจัดกำรวัดเพ่ือส่งเสริมกำรเข้ำวัด
วันอำทิตย์ที่ผู้วิจัยได้พัฒนำขึ้นมำมีควำมเหมำะสมกับบริบทของวัดโตนดจึงไม่มีกำรปรับปรุง  
ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะกำรประเมินกำรทดลองใช้ท ำให้มีควำมสมบูรณ์มำกข้ึน  
 

7. ข้อเสนอแนะ  
 จำกผลกำรวิจัยกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรวัดเพ่ือส่งเสริมกำรเข้ำวัดวันอำทิตย์ใน
เขตปกครองคณะสงฆ์ภำค 1 ผู้วิจัยได้น ำผลกำรศึกษำสภำพและปัญหำกำรด ำเนินโครงกำรส่งเสริม
กำรเข้ำวัดวันอำทิตย์ได้พบข้อมูลที่น่ำสนใจ มีข้อเสนอแนะจำกผลกำรวิจัย ดังนี้ 
 7.1 ในประเด็นปัจจัยน ำเข้ำ จำกกำรสัมภำษณ์คณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรวัด พบว่ำ 
บุคลำกรยังขำดควำมเข้ำใจในควบคุมบัญชีพัสดุ ควบคุมศำสนวัตถุเพ่ือใช้ในกำรด ำเนินงำนของ
ระบบกำรบริหำรจัดกำรวัดเพ่ือส่งเสริมกำรเข้ำวัดวันอำทิตย์ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอต่อคณะกรรมกำร  
ให้กำรบริหำรจัดกำรวัดเพ่ือส่งเสริมกำรเข้ำวัดวันอำทิตย์ ควรจัดให้มีกำรอบรมให้ควำมรู้ในกำรดูแล
ควบคุมพัสดุเพ่ือใช้ในกำรด ำเนินงำนของระบบกำรบริหำรจัดกำรวัดเพ่ือส่งเสริมกำรเข้ำวัด  
วันอำทิตย์ 
 7.2  ในประเด็นควำมเพียงพอของปัจจัยน ำเข้ำ 2ประเด็น ได้แก่ ควำมเพียงพอ 
ของห้องน้ ำต่อกำรใช้บริกำร และควำมสะอำดของลำนวัด ซึ่งพบว่ำ ยังมีน้อยอยู่ ศำสนสถำนเพ่ือใช้
ในกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเข้ำวัดวันอำทิตย์ ทำงวัดจึงควรจัดสร้ำงห้องน้ ำไว้ให้บริกำรอุบำสก
อุบำสิกำให้เพียงพอ รวมทั้งกำรรักษำควำมสะอำดของวัด ให้เป็นไปตำมนโยบำย 5ส ได้แก่ สะสำง 
สะดวก สะอำด สุขลักษณะ สร้ำงนิสัย เพ่ือส่งเสริมกำรเข้ำวัดวันอำทิตย์ ใจเขตปกครองคณะสงฆ์
ภำค 1 
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 7.3  ด้ำนกระบวนกำร ในประเด็นกำรด ำเนินงำนตำมบทบำทหน้ำที่เกี่ยวกับระบบ 
กำรบริหำรจัดกำรของคณะกรรมกำรบริหำร จำกกำรสัมภำษณ์คณะกรรมกำรบริหำรจัดกำร พบว่ำ 
คณะกรรมกำรส่วนใหญ่ ระบุว่ำมีกำรด ำเนินงำนตำมข้อปฏิบัติของคณะกรรมกำรแต่ยังขำดควำม
ต่อเนื่องในกำรสนับสนุนให้กิจกรรมด ำเนินงำนตำมโครงกำรต่ำงๆ ตำมแผนปฏิบัติกำรที่วำงไว้ ผู้วิจัย
จึงมีข้อเสนอต่อคณะกรรมกำรได้ให้คณะกรรมกำรในกำรบริหำรจัดกำรวัดเพ่ือส่งเสริมกำรเข้ำวัดวัน
อำทิตย์ได้มีกำรสนับสนุนให้กิจกรรมด ำเนินงำนตำมโครงกำรต่ำงๆตำมแผนปฏิบัติกำรอย่ำงเป็น
ระบบและต่อเนื่อง  
 7.4  ในกระบวนกำรจัดกำรจัดกิจกรรมโดยผ่ำนกระบวนกำรตำมหลักบุญกิริยำวัตถุ 3 
ยังให้น้ ำหนักควำมส ำคัญกับกำรจัดกิจกรรม โดยกำรบริจำคทำนเช่น กำรตักบำตร และกำรรักษำศีล 
แต่กำรจัดกิจกรรม โดยกำรเจริญภำวนำ ยังมีน้อย คณะกรรมกำรบริหำรจัดกำร ควรให้ควำมส ำคัญ
กับกำรจัดกิจกรรมโดยกำรเจริญภำวนำ ให้มำกขึ้น ซึ่งเป็นควำมต้องกำรและเป็นประโยชน์ที่แท้จริง
ต่อพุทธศำสนิกชน 
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การบวชเป็นศาสนทายาทในพุทธศาสนาแบบเถรวาท 
BUDDHIST HEIRDOM ORDINATION IN THERAVADA BUDDHISM 

 

พระมหาทวี วิสารโท 
Phramaha Tawee  Visaratho (Buntamat) 

 

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาพัฒนาการของการบวชในพระพุทธศาสนาแบบ

เถรวาทจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 2) เพ่ือศึกษารูปแบบและเหตุผลของการบวชเป็นศาสนทายาทใน
พุทธศาสนาแบบเถรวาทจากอดีตถึงปัจจุบัน โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) มีการเก็บข้อมูลทั้งแบบการสังเกต การสัมภาษณ์แบบมีและไม่ส่วนร่วม ผลการวิจัย
พบว่า พระบรมไตรโลกนาถทรงสร้างการยอมรับในพระพุทธศาสนาให้กับประชาชนด้วยการ  
ผนวชและทรงให้พระราชโอรสกับพระราชนัดดาผนวชซึ่งกลายเป็นการเริ่มต้นของประเพณีการบวช
เรียนของเจ้านาย ข้าราชการ ชาวบ้านในเวลาต่อมา ขณะเดียวกัน การบวชยังกลายเป็น “ช่องทาง” 
ลดความเลื่อมล้้าทางสังคม เช่น บวชเรียน บวชหนีการสักเลข เป็นต้น อีกท้ังชาวพุทธยังมีกรอบคิดที่
เป็นความเชื่อเกี่ยวกับบุญและบาปว่า การบวชเป็นการสร้างบุญ เพ่ือน้าไปหักล้างกับบาป  
ซึ่งความเชื่อดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการบวชในรูปแบบต่างๆ เช่น บวชหน้าไฟ บวชแก้บน เป็นต้น 

  
ค าหลัก : การบวช, ศาสนทายาท, พุทธศาสนา, เถรวาท 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were to; 1) Studying the development of 
ordination in Theravada Buddhism. 2) Studying the pattern and ground of ordination 
for being Buddhist Heirdom in Theravada Buddhism.  
 Methodology was the qualitative Research, collected data by observation 
and implicated/non-implicated interviews. 
 The research revealed that ordination of King Borommatrailokkanat as well 
as ordination of His sons and nephews brought recognition of Buddhism into the 
Kingdom and, latterly, it has originated common practice of ordination among 
aristocrats, civil servants and locals. In the meantime, ordination has become 
opportunity for locals to get better chance in society, for instance, to get education 
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and to avoid impressments into servant for nobility. Furthermore, Buddhists have 
the belief in merit and demerit and believe that ordination is the way to create 
merit and confute demerit. Those beliefs brought various forms of ordination, such 
as entering the priesthood for decedent, and entering the priesthood to fulfill one’s 
vow. 
 

Keyword: Ordination, Buddhist Heirdom, Buddhism, Theravada 
 
 

1. บทน า 
ก่อนพุทธเจ้าจะปรินิพพาน มีหลักฐานในพระสูตรที่แสดงว่าพระพุทธเจ้าทรงมีพระด้ารัส 

ในการฝากฝังพระพุทธศาสนาไว้กับพุทธบริษัททั้ง 4 ในฐานะที่เป็นศาสนทายาท โดยที่พุทธบริษัททั้ง 
4 นั้นต้องมีคุณสมบัติในการเป็นผู้เผยแพร่ศาสนาสามารถแนะน้าสั่งสอนธรรมะแก่ผู้ อ่ืนได้  
และนอกจากนี้ยังต้องสามารถปกป้องพระพุทธศาสนาได้ แต่ในพุทธบริษัททั้ง 4 นั้น ฝ่ายที่มี
คุณสมบัติเหล่านี้ครบบริบูรณ์และสามารถท้าหน้าที่ศาสนทายาทได้อย่างเต็มที่ ก็คือฝ่ายบรรพชิต 
โดยเฉพาะภิกษุสงฆ์ เพราะมีโอกาสศึกษาและปฏิบัติธรรมมากกว่าฆราวาสและอยู่ใกล้ชิดศาสนา
มากกว่า ดังนั้นเมื่อฆราวาสไม่มีคุณสมบัติบริบูรณ์ในด้านการเผยแพร่และปกป้องธ้ารงรักษา
พระพุทธศาสนาได้ จึงได้เป็นฝ่ายอุปถัมภ์บ้ารุงพระพุทธศาสนาไปโดยปริยาย  

การสืบต่อศาสนทายาทในพระพุทธศาสนาระยะแรกเป็นการสืบต่อทางศาสนธรรมเริ่มจาก
พระสาวกรุ่นแรกท่ีได้บรรลุธรรมแยกย้ายกันไปประกาศศาสนธรรม ผู้มีศรัทธาปรารถนาจะออกบวช
ก็น้ามาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์เพ่ือให้ประทานการอุปสมบท เช่น พระอัญญาโกณฑัญญะ ได้น้าหลาน
ชื่อปุณณมันตานีบุตรมาทูลขออุปสมบท ต่อมาพระพุทธองค์จึงได้ทรงอนุญาตให้พระสาวกสามารถ 
ที่จะท้าการบรรพชาอุปสมบท กุลบุตรเองได้ อีกท้ังมีความสามารถท่ีจะอบรมสั่งสอนให้ศิษย์ตั้งอยู่ใน
พระธรรมวินัยและหมั่นบ้าเพ็ญความเพียรเพ่ือการบรรลุมรรคผล ท่านเหล่านั้นเมื่อบรรลุมรรคผล
แล้วก็ช่วยกันประกาศศาสนธรรมต่อไปในภายหลังเมื่อพระพุทธศาสนาตั้งมั่นในชมพูทวีป 
จนกลายเป็นสถาบันศาสนาหลักในที่สุด  

กระบวนการสืบต่อศาสนาเริ่มซับซ้อนมากขึ้น จากการที่พระอุปัชฌาย์อาจารย์มุ่งสอนศิษย์
เพียงเพ่ือให้บรรลุธรรมตามเท่านั้น ก็เพ่ิมให้ความรู้แก่ศิษย์ในหลักของพระธรรมและพระวินัยอย่าง
เป็นระบบมากขึ้น เช่น พระอาจารย์ที่มีความทรงจ้าพระธรรมได้มากก็เรียกว่า พระธรรมธร มีหน้าที่
ในการสอนศิษย์ให้มีความรู้ในด้านหลักธรรม ส่วนพระอาจารย์ที่ทรงจ้าพระวินัยได้มาก ก็ได้เป็น 
พระวินัยธรมีหน้าที่สั่งสอนให้ศิษย์มีความรู้ในด้านพระวินัย  ดังนั้นกระบวนสืบต่อศาสนทายาท 
ในระยะหลังจึงไม่เพียงแค่การบวชเข้ามาแล้วบ้าเพ็ญเพียรจนบรรลุธรรม  และอบรมสั่งสอนศิษย์ 
ให้บรรลุตามเท่านั้น แต่ยังได้มีการสืบสานความรู้ทางด้านพระธรรมวินัย โดยมีการเรียนการสอน 
อีกด้วย ซึ่งอาจเรียกโดยสรุปว่า การสืบต่อศาสนทายาทในพระพุทธศาสนาก็คือ “การบวชเรียน” 
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การธ้ารงรักษาพระธรรมวินัย ซึ่งเป็นองค์แทนพระบรมศาสดาเป็นสิ่งที่ส้าคัญยิ่งที่พุทธ
บริษัททั้ง 4 โดยเฉพาะพระภิกษุสงฆ์จะต้องรับภาระดังกล่าวในฐานะศาสนทายาท  ท่านเหล่านั้น 
ได้ช่วยกันธ้ารงรักษาพระธรรมวินัยซ่ึงเป็นตัวแทนพระศาสดาและถือเป็นตัวพระศาสนา  ด้วยการ
สังคายนา เล่าเรียน และสั่งสอนสืบทอดกันต่อมาถึงปัจจุบัน ด้วยเหตุผลดังกล่าวพระพุทธศาสนา 
จึงจ้าเป็นที่จะต้องสร้างศาสนทายาทให้คงอยู่ในพระพุทธศาสนาสืบต่อไป ซึ่งวิธีการสร้างศาสนา
ทายาทนั้นจะผ่านสาวกของพระศาสดาด้วยการเผยแผ่ธรรม เพ่ือโน้มน้าวใจกุลบุตรให้เข้ามาบวช
เรียน เพราะการบวชเป็นการช่วยสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา หากไม่มีการบวช อายุพระพุทธศาสนา
ก็สั้นลง เนื่องจากไม่มีใครสืบต่อ ทั้งหลักธรรมค้าสอน การเผยแผ่ค้าสอน การอบรมประชาชน  
การรักษาประเพณีต่างๆ อีกทั้งเป็นสัญลักษณ์ประจ้าชาติไทยส่วนหนึ่ง เมื่อเป็นเช่นนี้ บรรพบุรุษ 
ผู้ยึดมั่นในพระพุทธศาสนานับตั้งแต่อดีตจนยุคปัจจุบัน จึงขวนขวายชักชวนน้าพาบุตรหลานของตน
ให้บรรพชาอุปสมบทในเมื่อโอกาสและสมัยเวียนมาถึง นับเนื่องจากอดีตจนถึง ณ ปัจจุบัน การบวช
ได้ปรับเปลี่ยนไปจากครั้งอดีตที่มีผู้บวชจ้านวนมาก มีระยะเวลาการบวชนานก็เริ่มมีแนวโน้มจ้านวน
ผู้บวชน้อยลง ระยะเวลาในการบวชสั้นลง การบวชเช่นนี้ไม่เกินความจริงที่ท่านพุทธทาสภิกขุ  
ได้เคยปรารภเรื่องการบวชเพียงระยะสั้น ในการอบรมข้าราชการที่บวชในช่วงฤดู ร้อนว่า  
“ปัญหาเฉพาะหน้าก็คือ การไม่นิยมเข้ามาบรรพชาอุปสมบทของกุลบุตร หรือการบวชเข้ามาเพียง
ชั่วไม่ก่ีวัน ชั่ว 7 วัน ดูจะมากยิ่งข้ึนทุกที ดูน่าเป็นห่วงว่าในอนาคตอันใกล้นี้ พระจะไม่ค่อยมีในแต่ละ
วัด (Buddhadhasa Bhikku, 2543: 9) ซึ่งก็สอดรับกับข้อสรุปของ Chamlerng Vuttichan  
(2525 : 26) ที่สรุปว่า ตามสภาพความเป็นจริงที่เห็นอยู่ทั่วไปนั้นคนไทยนิยมการบวชเรียนหรือ
บรรพชาอุปสมบทน้อยลง สัดส่วนของจ้านวนพระภิกษุและสามเณร กับจ้านวนพลเมืองต่้ามาก ส่วน
ที่มีการเห็นว่ามีการบรรพชาอุปสมบทกันก็ท้าตามประเพณีเสียส่วนมาก ทั้งพระภิกษุสามเณรที่บวช
แล้วไม่ได้ศึกษาพระธรรมวินัยอย่างจริงจัง เพ่ือให้รู้และปฏิบัติตามพระธรรมวินัยได้อย่างถูกต้อง
เคร่งครัดมีน้อยลง  จ้านวนพระภิกษุสามเณรนอกพรรษาน้อยกว่าในพรรษามาก และที่บวชตาม
ประเพณีก็เช่นกัน มีการบวช 3 วัน 7 วัน 15 วัน เช่น บวชหน้าศพ บวชแก้บนเพ่ิมมากขึ้น บวชเอา
พรรษา 3 เดือน ไม่ค่อยเพ่ิมมากนัก Phradhamapidok (Prayut Payutto) (2536 : 8) ได้กล่าวไว้
ในหนังสือชื่อ สถานการณ์พุทธศาสนาพลิกหายนะเป็นพัฒนา มีใจความว่า การบวชเณรนี้เป็นส่วน
ส้าคัญของพระพุทธศาสนา เป็นศาสนทายาท เป็นผู้ที่บวชเข้ามาแล้วมีโอกาสเล่าเรียนมาก และส่วน
ใหญ่จะได้เล่าเรียนพระธรรมวินัย  เพราะวัยอยู่ในระยะเวลาที่จะเล่าเรียนศึกษา  ช่วงเวลาของการที่
จะเล่าเรียนได้ก็เต็มที่  หลังจากเรียนแล้วก็มีเวลาอีกมากที่จะท้างานให้พระศาสนาต่อไป  แต่ปัจจุบัน
นี้เราหาสามเณรได้ยาก ส้าหรับในภาคกลางนี้หาสามเณรได้ยากอย่างยิ่งโดยเฉพาะในเมืองแทบ 
จะไม่มีเด็กบวชเลย จนกระทั่งเราต้องใช้วิธีจัดบวชสามเณรภาคฤดูร้อน อันนี้ เป็นทางออก 
อย่างหนึ่ง  ถึงแม้จะแก้ไขปัญหาที่แท้จริงไม่ได้ แต่ก็ยังเป็นตัวผ่อนเบาว่าให้เด็กและเยาวชนได้มี
โอกาสรู้จักพระศาสนาบ้าง แต่เราจะหวังให้สามเณรเหล่านี้มาเป็นผู้รับผิดชอบดูแลการพระศาสนา
ต่อไป 
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รูปแบบและวิธีการของการบวชที่ต้องการเพียงสนองตอบความต้องการที่ตกอยู่ภาย 
ใต้กรอบของการบริโภคความทันสมัย ทั้งจากวัตถุ เงินตรา เกียรติยศ ชื่อเสียง เป็นต้น ได้ขยายไป 
สู่สังคมระดับชุมชน ระดับประเทศ จนถึงระดับโลกที่ส่วนใหญ่ล้วนเกิดมาจากการขาดพ้ืนฐานความรู้
ความเข้าใจเรื่องการบวชอีกทั้งยังมีระบบความคิดชุดหนึ่งของชาวบ้านที่มองว่า การบวชเป็น
พระภิกษุ  สามเณร เป็นการเอาเปรียบสังคม เป็นภาระทางสังคม เป็นคนอนาถาไร้ที่ พ่ึงพิง   
ซึ่งการมองตามแนวคิดเช่นนี้เป็นเพียงการมองในจุดยืนที่อยู่ข้างความเป็นอคติที่เกิดจากการรับรู้จาก
มโนทัศน์ที่ผลิตซ้้าออกมาจากสื่อผ่านระบบคิดเท่านั้นหาได้มองการบวชเป็นวิถีชีวิตที่ ถักทอมา 
จากอดีตที่ได้พยายามซ่อนความหมายของการบวชไว้เบื้องหลัง ไม่ว่าจะเป็นความหมายที่ผูกติดไว้
กับสังคม วัฒนธรรม การเมือง และด้านเศรษฐกิจ  

จากปรากฏการณ์ของการบวชในปัจจุบัน ที่เริ่มต่อรองจากปัญหาด้านความเชื่อภายใต้
ระบบคิดชุดใหม่ที่สมาทานความทันสมัยนิยมไม่ว่าจะเป็น การจัดงานใหญ่โต มีมหรสพ ที่ปั้นแต่ง
ความอยาก ทั้งอยากเป็นผู้มีอันจะกิน อยากเป็นที่ชื่นชมของเพ่ือนบ้าน เป็นต้น ปรากฏการณ์ที่ฉาย
ภาพออกมาทุกครั้งเมื่อมีการบวชในหมู่บ้าน ชุมชน เป็นสิ่งที่กลายเป็นวัฒนธรรมการเอาอย่างที่ยาก
เกินการแก้ไข จะมีก็แต่เพียงชะลอและปรับเปลี่ยนให้เข้ากับบริบทที่ใกล้เคียงกันเท่านั้น ซึ่ง
ปรากฏการณ์ของการบวชที่มาจากข้อเท็จจริงชุดการบวชตามวัฒนธรรมดังกล่าวเป็นผลท้าให้ 
ระยะเวลาของการบวชสั้นลง บ้างครั้งการบวชก็เป็นเพียงพิธีกรรมช้าระล้างสิ่งไม่ดี สิ่งที่ไม่ต้องการ 
อีกทั้งยังเป็นการตอกย้้าอ้านาจเหนือธรรมชาติที่ผูกไว้ในชุดความความเชื่อที่ผ่านการบนบานสาน
กล่าว จึงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ท้าให้  การบวช ในปัจจุบันถูกลดทอนความหมายและถูกสร้าง
ความหมายชุดใหม่ข้ึนมาทับซ้อนความหมายชุดเดิมการบวชเพ่ือต้องการจะศึกษาเล่าเรียนหลักธรรม
ดังเช่นอดีตกลายเป็นการบวชเพียงเพ่ือสนองตอบความเชื่อในชุดความหมายใหม่เท่านั้น 

 ค้าถามคือ ท้าไมการบวชเป็นศาสนทายาทจึงไม่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน ?  และการบวช
มีความหมายเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร ? จากค้าถามดังกล่าวท้าให้ผู้วิจัยใคร่อยากรู้ อยากค้นหา 
เพ่ือให้งานวิจัยชิ้นนี้เป็นองค์ความรู้ชุดใหม่ที่จะฉายภาพให้เห็นถึงพัฒนาการของการบวชเป็นศาสน
ทายาทตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาพัฒนาการของการบวชในพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 

2. เพ่ือศึกษารูปแบบและเหตุผลของการบวชเป็นศาสนทายาทในพุทธศาสนาแบบเถรวาท
จากอดีตถึงปัจจุบัน 
 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยที่ต้องการศึกษาให้ได้ข้อมูลอย่างละเอียดและลึกโดย
ผู้วิจัยได้ก้าหนดขอบเขตของการวิจัย ดังนี้ 
 ด้านเนื้อหา  ศึกษาพัฒนาการของการบวชเป็นศาสนทายาทกับการสืบทอด 
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พระพุทธศาสนาแบบเถรวาทจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ศึกษาความหมายของการบวชที่เกิดขึ้นใน 
แต่ละช่วงพัฒนาการของการบวช และปัจจัยที่เป็นผลกระทบกับปรากฏการณ์การบวชในอดีต  
จนถึงปัจจุบัน ที่มาจากด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ข้อมูลจากเอกสาร หนังสือ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความและสื่อต่างๆ โดยมีความ

เกี่ยวข้องกับ “ศาสนทายาท, พุทธศาสนา, เถรวาท” เป็นข้อมูลหลักที่ใช้ค้นหา เสร็จแล้วท้าการ
แบ่งแยกประเภทและจัดหมวดหมู่ของข้อมูลจากเอกสาร 
 2. ข้อมูลจากภาคสนาม  
 2.1การพูดคุย ซักถามและสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key-Informants)  เช่น  
เจ้าคณะอ้าเภอ และ พระอุปัชฌาย์  นักปราชญ์ในท้องถิ่น เจ้าภาพงานบวช และผู้บวชใช้วิธีการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก ในประเด็นเกี่ยวกับข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  
ที่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

    2.2 การสังเกตการณ์ทั้งท่ีมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมในบริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
บวช  
 
5. ผลการวิจัย  

พัฒนาการของศาสนทายาทในพุทธศาสนาแบบเถรวาทจากอดีตถึงปัจจุบัน 
 เวลาเที่ยงคืนของวันเพ็ญเดือน 8 ขณะที่พระพุทธเจ้ามีพระชนมายุได้ 29 พรรษา พระองค์
เสด็จทรงม้ากัณฐกะพร้อมด้วยนายฉันนะออกจากพระนครสู่ฝั่งแม่น้้าอโนมาเพ่ือออกบวช ครั้นเสด็จ
ถึงริมฝั่งแม่น้้าอโนมา ทรงเปลื้องเครื่องทรงอย่างกษัตริย์มอบให้นายฉันนะน้ากลั บสู่พระนคร  
ทรงด้าริจะตัดพระโมฬีก็มีพระขรรค์แก้วตกลงมาจากอากาศ พระองค์จึงคว้าพระขรรค์แก้วด้วย 
พระหัตถ์ขวา จับพระเกศโมฬี ด้วยพระหัตถ์ซ้าย ทรงอธิษฐานว่า “ถ้าข้าพเจ้าจักได้ เป็น 
พระสัพพัญญู จงให้ตัดผมขาดพร้อมกันให้เหลือเพียง 2 องคุลี แล้วอย่ายาวอีก” เมื่อทรงอธิษฐาน
แล้วก็ตัดพระเกศโมฬี ซึ่งก็ขาดออกดังทรงอธิษฐาน 
 หลังจากนั้นทรงอธิษฐานอีกว่า “ถ้าข้าพเจ้าจักได้เป็นพระสัพพัญญู จงอย่าให้เส้นผมตกลง
มาจากอากาศ” แล้วก็โยนพระเกศขึ้นไป พระอินทร์ก็ทรงรับไว้ด้วยผอบแก้วแล้วอัญเชิญขึ้นไปไว้ใน
พระจุฬามณีเจดีย์ที่ดาวดึงส์ พระพุทธกัสสปะก็น้าเอาทิพยบริขารทั้ง 8 อันเกิดที่ต้นกัลปพฤกษ์ใน
พรหมโลก คือ ไตรจีวร บาตร มีดตัดเล็บ กล่องเข็ม ผ้ารัดเอว ผ้ากรองน้้า ลงมาถวายทันที แล้วรับ
เอาผ้านุ่งห่มของพระพุทธเจ้าขึ้นไปบรรจุไว้ที่พระเจดีย์ในพรหมโลก 

การเสด็จออกบวชของพระพุทธเจ้าเป็นนิมิตหมายอันดีของการเริ่มต้นพระพุทธศาสนา 
ทั้งนี้เมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วได้เสด็จไปแสดงหลักธรรมแก่พวกปัญจวัคคีย์เป็นกลุ่มแรกเพราะเห็นว่า
พวกปัญจวัคคีย์มีอุปการะแก่พระองค์มากในคราวที่ทรงบ้าเพ็ญเพียร โดย เฉพาะพระอัญญา- 
โกณฑัญญะ ซึ่งเป็นหัวหน้าปัญจวัคคีย์ปรารถนาจะฟังธรรมก่อนใครทั้งสิ้น พระองค์ได้ทรงแสดง 
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พระธรรมจักรกัปปวัตนสูตร เป็นพระธรรมเทศนากัณฑ์แรกแก่ปัญจวัคคีย์ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน 
เมืองพาราณสี จนพระอัญญาโกณฑัญญะ ส้าเร็จเป็นพระอรหันต์เป็นองค์แรก และได้ขอบวชเป็น
พระสาวกในพระพุทธศาสนา 

เมื่อพระพุทธศาสนาแพร่หลายมากขึ้น มีผู้ศรัทธาเลื่อมใสปรารถนาที่จะขอบวชเป็นภิกษุ
จ้านวนมาก พระพุทธเจ้าทรงด้าริว่า การบวชด้วยพระวาจาก็ดีหรือด้วยการรับไตรสรณคมน์ก็ดี  
ไม่สามารถที่จะยังกิจแห่งสงฆ์ให้ส้าเร็จลุล่วงได้โดยสะดวก และอีกประการหนึ่งพระองค์มี 
พระประสงค์ที่จะให้พระพุทธศาสนาแพร่หลายหยั่งรากลึกอยู่ทั่วทุกมุมโลก พระองค์จึงทรงยกเลิก
การบวชดังกล่าว และบัญญัติการบวชแบบใหม่ขึ้น โดยการมอบหมายให้คณะสงฆ์เป็นใหญ่  
ในศาสนกิจทั้ งปวง สามารถบวชได้ภายในสั งฆมณฑลที่ มีขอบเขตแน่นอนเรียกว่ าสีมา  
มีพระอุปัชฌาย์ ท้าหน้าที่เป็นประธานพระสงฆ์กล่าววาจาประกาศรับบุคคลนั้นๆ เข้าร่วมคณะสงฆ์
เพ่ือปฏิบัติศาสนกิจต่อไป การบวชจะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากที่ประชุมสงฆ์ ณ  
ที่นั้นด้วย 

ศาสนาทายาทสมัยสุโขทัย อยุธยาและรัตนโกสินทร์ 
ศาสนทายาทในสมัยสุโขทัยนี้ก็ เช่นเดียวกันกับความเจริญรุ่งเรืองของพุทธศาสนา  

เมื่อพุทธศาสนานิกายเถรวาทแบบลังกาวงศ์เข้ามายังสุโขทัย ได้เกิดการยอมรับ เกิดการสร้าง
เครือข่ายพุทธศาสนาผ่านศึกษาเล่าเรียนโดยมีพระเถระชาวสุโขทัยเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์สมัย
สุโขทัยพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมาก มีการส่งพระธรรมทูตไปยังดินแดนต่างๆ เพ่ือสร้าง
เครือข่ายพุทธศาสนา ผ่านการเผยแผ่ ฟ้ืนฟู เชื่อมความสัมพันธไมตรีระหว่างรัฐ และเมือง  
จนเครือข่ายความสัมพันธ์ดังกล่าวกลายเป็นวัฒนธรรมของกลุ่มชนที่นับถือศาสนาพุทธเฉกเช่น  
ทุกยุคทุกสมัยดังปรากฏในหลักฐานต่างๆ เช่น จารึกวัดศรีชุม 

ในสมัยพระบรมไตรโลกนาถ พระองค์ทรงปกครองบ้านเมืองด้วยความสงบร่มเย็น  
ทรงท้านุบ้ารุงพระพุทธศาสนา พระองค์ทรงเป็นอีกหนึ่งกษัตริย์ที่นับเป็นพุทธมามกะ พระองค์ทรง
ผนวชและอาศัยร่มผ้ากาสาวพัสตร์อยู่ถึง 8 เดือน ในปีพ.ศ. 1998 ขณะเดียวกันพระองค์ยังทรงให้
พระราชโอรสกับพระราชนัดดาผนวชเป็นสามเณรด้วย สันนิษฐานว่าเป็นการเริ่มต้นของประเพณี
การบวชเรียนของเจ้านายและข้าราชการ ในรัชสมัยของพระองค์ ได้มีการรจนาหนังสือมหาชาติ 
ค้าหลวง ใน พ.ศ. 2025  

เมื่อกษัตริย์มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทั้งการผนวชของตนเอง การผนวช  
ของโอรส พระราชนัดดา จึงกลายเป็นการสร้างการยอมรับให้กับทุกคนไปด้วยเช่นกัน เมื่อกษัตริย์
เป็นแบบอย่างให้กับการปฏิบัติ เช่นนี้แล้ว ประชาชนก็เริ่มสวามิภักดิ์ในพระพุทธศาสนาได้  
อย่างแนบเนียน การสั่งสมบุญจึงกลายเป็นอุดมคติที่ทุกคนยึดถือเป็นกรอบคิด กษัตริย์และ
ประชาชนเริ่มนิยมในการสร้างวัดวาอาราม การสร้างวัดประจ้าตระกูลเริ่มเป็นที่นิยมนับตั้งแต่นั้นมา  
จนประเพณีการทรงผนวชกลายเป็นพระบรมราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ไทยในทุกรัชสมัย
จนถึงปัจจุบัน 
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การบวชเรียนกลายเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาถึงยุคหลัง ก้าหนดให้ผู้ที่จะเป็น 
ขุนนาง มียศถาบรรดาศักดิ์ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการบวชเรียนมาเท่านั้น  นอกจากนี้ สมัยก่อนนั้น  
ถ้าผู้ชายจะไปขอลูกสาวใครมาเป็นภรรยาแล้ว พ่อแม่ฝ่ายหญิง เขาจะถามก่อนว่า ผู้ที่จะมาเป็น  
บุตรเขยนั้น เคยบวชเคยเรียนมาแล้วหรือยัง ถ้าปรากฏว่า ยังไม่เคยบวชเคยเรียนมาก่อน พ่อแ ม่ 
ฝ่ายหญิง ก็ไม่ยอมยกลูกสาวให้ ด้วยการบ่ายเบี่ยงเกี่ยงให้ชายผู้ที่จะมาเป็นเขย ได้บวชได้เรียน
เสียก่อน 

รูปแบบและเหตุผลของการบวชเป็นศาสนทายาทในพุทธศาสนาแบบเถรวาทจากอดีต
ถึงปัจจุบัน 

ดินแดนที่เป็นอาณาเขตของประเทศไทยในปัจจุบันนี้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธศาสนา 
มาเป็นเวลานานกว่าสองพันปีแล้ว โดยนับจากภายหลังที่มีการส่งพระศาสนทูตจากอินเดียในสมัย
พระเจ้าอโศกเข้ามาประกาศพระพุทธศาสนาในบริเวณที่เรียกว่าสุวรรณภูมิ  ซึ่งได้แก่ดินแดนของ
ประเทศไทยในปัจจุบันและอาณาเขตใกล้เคียง การนับถือพระพุทธศาสนาของประชาชนในดินแดน
แถบนี้เป็นไปตามอิทธิพลของผู้เข้าครองดินแดนจึงปรากฏว่าได้มีการเปลี่ยนสลับกันระหว่างการนับ
ถือพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานอันเป็นสัญลักษณ์ของพระโพธิ์สัตว์ที่มีความเมตตากรุณาต่อสัตว์โลก 
เป็นความคิดที่จูงใจและครองใจคนได้อย่างกว้างขวางยาวนานตั้งแต่ดินแดนชมพูทวีปเรื่อยมา  
จนถึงทุกวันนี้ มีผู้นับถืออย่างแพร่หลาย ในประเทศ เช่น ทิเบต จีน ไต้หวัน มองโกเลีย ญี่ปุ่น 
เวียดนามฯลฯและนับถือฝ่ายเถรวาทอยู่ตลอดมา ราวศตวรรษที่ 18 เมื่อชนเผ่าไทยเข้มแข็ง 
จนสามารถตั้งอาณาสุโขทัยขึ้นเป็นปึกแผ่นพระพุทธศาสนาเถรวาทแบบลังกาวงศ์  ได้กลายเป็น
ศาสนาประจ้าชาติของชนเผ่าไทยตั้งแต่รัชสมัยของพ่อขุนรามค้าแหง พระองค์มีพระราชศรัทธา 
ในพระพุทธศาสนามาก นอกจากพระองค์เองจะเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีแล้ว ยังทรงสั่งสอนธรรมะ 
แก่ข้าราชบริพารและประชาชนของพระองค์เป็นประจ้า  ท้าให้ชาวสุโขทัยทั้งปวงนับถือ
พระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด 
 ในสมัยพระเจ้าลิไทพระพุทธศาสนายิ่งเจริญรุ่งเรือง พระองค์เองได้ทรงผนวชในพระศาสนา
ด้วย พิธีผนวชท้าเป็นสองตอนคือตอนบรรพชา (เป็นสามเณร) ท้าในวัง ตอนอุปสมบทท้าที่วัด 
ป่ามะม่วง พระองค์ได้รับสรรเสริญจากพระสังฆราชลังกาว่า ทรงเคร่งครัดมาก เป็นกษัตริย์ไทยองค์
แรกที่ทรงผนวชขณะครองราชย์ (Phrasoponkanaporn (Rabab Tiiyano), 2530 : 26) ถือเป็น
ต้นแบบพระมหากษัตริย์ไทยทยที่ทรงผนวชเป็นพระภิกษุ ท้าให้ในสมัยต่อมามีพระมหากษัตริย์ไทย
อีกหลายพระองค์ผนวชตาม เช่น พระบรมไตรโลกนาถ ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้ทรงผนวช
อยู่ ณ วัดจุฬามณี เมืองพิษณุโลก เป็นเวลา 8 เดือน ใน พ.ศ. 1998 (พระราชพงศาวดารฉบับหลวง
ประเสริฐ ว่า พ.ศ. 2008) นอกจากทรงผนวชเองแล้ว ใน พ.ศ. 2027 ยังโปรดให้พระราชโอรส กับ
พระราชนัดดาผนวชเป็นสามเณรด้วย ข้อนี้สันนิษฐานว่า เป็นต้นประเพณีบวชเรียนของเจ้านายและ
ข้าราชการ (Phradhamapidok (Prayut Payutto), 2540 : 151) โดยที่ในครั้งนี้ได้มีข้าราชการร่วม
บวชด้วยรวมทั้งหมดถึง 1,000 คนเศษ (Phrasoponkanaporn (Rabab Tiiyano), 2530 : 31) ใน
รัชกาลพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ การบวชเรียนกลายเป็นประเพณีจนถึงกับว่า ผู้ที่จะเป็นขุนนางมี
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ยศถาบรรดาศักดิ์ต้องเป็นผู้ได้บวชแล้วจึงจะทรงตั้ง ถึงเจ้านายในพระราชวงศ์ก็ผนวชทุกพระองค์
เหมือนกัน (Phradhamapidok (Prayut Payutto), 2540 : 154)  ประเพณีทรงผนวชของเจ้านาย
หรือเชื้อพระวงศ์จึงได้มีสืบเนื่องมาจนปัจจุบัน แม้แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
ทรงผนวชโดยยึดพระราชประเพณีนี้ ดังที่ทรงมีพระราชด้ารัสต่อพระบรมวงศานุวงศ์และผู้ที่มาเข้า
เฝ้าในพระที่นั่งอัมรินทร์วินิจฉัย เมื่อวันที่ 18 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2499 ว่า 

“โดยที่พระพุทธศาสนา เป็นศาสนาประจ าชาติของเรา ทั้งตามความศรัทธาเชื่อมั่นของ
ข้าพเจ้าเอง ก็เห็นเป็นศาสนาที่ดีศาสนาหนึ่ง เนื่องในบรรดาสัจธรรมค าสั่งสอนอันชอบด้วยเหตุผล 
จึงเคยคิดอยู่ว่าถ้าโอกาสอ านวย ข้าพเจ้าควรจักได้บวชสักเวลาหนึ่งตามราชประเพณี ซึ่งจักเป็นทาง
สนองพระเดชพระคุณพระราชบุรพการีตามคตินิยมด้วย” (Kwan Kaew Wachotai, 2515 : 5) 
ส่วนการบวชของบุคคลทั่วไปในระยะเริ่มแรกน่าจะเป็นข้าราชส้านักที่พระมหากษัตริย์ทรงส่งไปบวช
ตามกุศโลบายด้านศาสนาของพระองค์ และข้าราชการที่ให้บุตรหลานของตนบวชแต่โอกาสที่
ประชาชนทั่วไปจะได้บวชนั้นยังมีน้อย ในสมัยต่อมาเมื่อสังคมไทยมีการแบ่งชนชั้น คนที่ถูกจัดให้เป็น
ไพร่เป็นชั้นต่้าสุด ต้องท้างานรับใช้เจ้าขุนมูลนาย และต้องถูกเกณฑ์เป็นทหารเมื่อยามสงคราม แต่
พวกไพร่สามารถอยู่อย่างเป็นอิสระและมีเกียรติได้เมื่อได้บวชในพระพุทธศาสนาจึงเป็นโอกาสให้คน
ในระดับชาวบ้านแสวงหาที่จะได้บวช 
 การบวชในอดีตอาจเป็นช่องทางให้พ้นราชภัยได้ คือเมื่อผู้ที่ท้าผิดกฎหมายบ้านเมืองมา  
เมื่อได้บวชพระแล้วในระหว่างที่ด้ารงสมณะเพศอยู่นั้น ทางราชการไม่อาจจับกุมหรือลงโทษได้  
การบวชจึงได้เป็นที่นิยมกันมากขึ้น ในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มีหลักฐานว่า การบวช
เรียนได้รับความนิยมมาก ผู้บวชจะได้รับพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์อย่างดี ท้าให้คนหลบเลี่ยง
ราชการบ้านเมืองไปบวชกันมาก ถึงกับต้องมีรับสั่งให้มีการประชุมสงฆ์เพ่ือสอบความรู้พระภิกษุ
สามเณรผู้ที่หลบลี้มาบวช สอบได้ความชัดว่าไม่มีความรู้ในพระศาสนา ถูกบังคับให้ลาสิกขา 
เป็นจ้านวนมาก (Phradhamapidok (Prayut Payutto), 2540 : 153) 
 การที่พระมหากษัตริย์ทรงส่งเสริมพระพุทธศาสนา ท้าให้ประชาชนยิ่งเกิดความศรัทธา 
ในพระพุทธศาสนา และจากความเชื่อที่ว่าบิดามารดาที่ให้บุตรหลานบวชในพระพุทธศาสนา ตนเอง
แม้ไม่ได้บวชก็ได้ชื่อว่าเป็นทายาทพระศาสนา บิดามารดาจึงส่งเสริมให้บุตรชายของตนที่มีอายุครบ 
20 ปีบริบูรณ์ได้บวชพระ ส่วนบุตรชายที่อายุยังไม่ครบบวชหากต้องการจะบวชด้วยก็ให้บรรพชาเป็น
สามเณร นอกจากบิดามารดามีศรัทธาให้บุตรบวชของตนบวชสืบศาสนาแล้ว ยังอาจมีความมุ่งหมาย
อย่างอ่ืน เช่น ต้องการให้บุตรได้เล่าเรียนวิชาอ่านเขียน และวิชาการด้านอ่ืนๆ จากอาจารย์ที่เป็น
พระสงฆ์ผู้มีความรอบรู้ด้านต่างๆ เช่น คาถาอาคม เพลงอาวุธ เพลงมวย และวิชาแพทย์  
เป็นต้น 

ดังนั้นผู้บวชในอดีตนอกจากเป็นผู้มีคุณธรรมสูงแล้ว หากได้ศึกษาวิทยาการมาจากวัดด้วย
จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เมื่อได้ลาสิกขาออกมาก็สามารถใช้วิชาให้เกิดประโยชน์เลี้ยงตัวได้ 
เช่น เข้ารับราชการ หรือตั้งตนเป็นอาจารย์สอนผู้อ่ืนต่อไป สังคมไทยในอดีตจึงยกย่องคนที่บวชเรียน
แล้วว่าเป็นคนสุก จะท้างานราชการ ก็มีความเจริญรุ่งเรือง หรือจะขอหญิงใดแต่งงานด้วยพ่อแม่ฝ่าย
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หญิงก็ไม่ขัดข้อง เพราะเชื่อว่าผู้ที่บวชเรียนแล้ว ย่อมเป็นผู้มีศีลธรรม มีใจเมตตากรุณาและมีความ
เที่ยงธรรม และดูหมิ่นคนที่ไม่ได้บวชว่ายังเป็นคนดิบอยู่ พ่อแม่บางคนไม่ยอมให้ลูกสาวแต่งงาน 
กับคนดิบก็มี ตามธรรมดาชายไทยมักบวชหนเดียวแล้วก็สึกออกมาท้ามาหากิน แต่บางรายกลับไป
บวชอีกเป็นครั้งที่สอง ชาวบ้านก็ยังไม่ติเตียน แต่ถ้าใครบวชถึง 3 ครั้งจะได้นามว่า เป็นชาย 
สามโบสถ์ ถูกดูหมิ่นเหยียดหยามว่าเป็นคนไม่ด ีไม่น่านับถือและไม่น่าคบค้าสมาคมด้วย  

สุดท้ายแล้ววิธีการบวชเป็นพระภิกษุในประเทศไทยในปัจจุบันแบ่งได้เป็น  2 ประเภท คือ 
ประเภทบวชตามประเพณีหรือการบวชแบบชั่วคราวที่ใช้ระยะเวลาสั้นๆ และบวชเพ่ือด้ารงเพศ
บรรพชิตเป็นศาสนทายาทสืบพระศาสนาสืบไป ประเพณีบวชชั่วคราวในสังคมไทย ได้มีผู้สันนิษฐาน
ว่า มีสืบเนื่องมาตั้งแต่รัชสมัยของพระเจ้าลิไทแห่งสุโขทัยราชธานี ที่ครั้งหนึ่งพระองค์มีพระราช
ศรัทธาออกผนวชชั่วคราวซึ่งนับเป็นกษัตริย์ไทยองค์แรกที่ผนวชขณะครองราชย์  การบวชตาม
ประเพณีมักนิยมกระท้ากันในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ทั้งนี้เพราะในช่วงเข้าพรรษาประชาชนส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม หลังจากปักด้าข้าวกล้าเสร็จแล้ว มีเวลาในการเข้าวัดท้าบุญท้าทาน 
ฟังเทศน์ฟังธรรมในวันพระได้สะดวก เมื่อออกพรรษาก็เป็นช่วงระยะเวลาเก็บเกี่ยวพอดี ดังนั้นเวลา
ในการบวชนาน 3 เดือน ที่ก้าหนดเวลาไว้เช่นนี้ ก็เพ่ือต้องการให้ผู้บวชได้มีเวลาและโอกาสใน
การศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยต่างๆ อย่างจริงจังนั่นเอง  

ปัจจุบัน การบวชตามประเพณีของชาวไทยที่ผ่านมานั้นส่วนใหญ่จะบวชจ้าพรรษา 
 โดยมีวัตถุประสงค์ส้าคัญ 2 ประการคือ เพ่ือจะได้ศึกษาพระธรรมวินัยที่เรียกว่า “บวชเรียน” และ
อีกประการหนึ่งคือ บวชเพราะเหตุผลอ่ืนๆ เช่น ต้องการทดแทนบุญคุณบิดามารดา บวชสร้าง 
การยอมรับในสังคม บวชเพราะต้องการเรียนเดรัจฉานวิชา บวชเพราะต้องการวัดเป็นสถานที่
พักผ่อนในวัยชรา บวชแก้บน บวชหน้าไฟ เป็นต้น ซึ่งการบวชในอดีตนั้นนิยมบวชกันเป็นเวลานาน 
เช่น บวช 3 พรรษา เพ่ือสร้างบุญให้แก่ตนเองและเพ่ือแบ่งบุญให้บิดามารดา พอพ้นจากนี้แล้ว  
ผู้ที่พอใจจะอยู่ต่อก็อาจอยู่ในเพศบรรพชิตได้ตลอดชีวิต ส่วนผู้ที่มีพันธะหน้าที่ก็จ้าต้องสึกออกมา  
ซึ่งถือเป็นเรื่องธรรมดาในสังคมไทยในปัจจุบันที่สภาพสังคมได้เปลี่ยนแปลงไป ปัจจัยแวดล้อมทาง
สังคมและทางเศรษฐกิจอยู่ในสภาพที่บีบรัดยิ่งขึ้น ท้าให้ช่วงระยะเวลาในการบวชสั้นเข้าอีก 
กลายเป็นบวช 1 เดือนบ้าง 15 วันบ้าง จนกระทั่ง 7 วัน หรือ 3 วัน แล้วแต่โอกาส ดังการสัมภาษณ์
ที่ว่า “สังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สังคมบริโภค การแข่งขันสูง ทั้งทางการศึกษาขยายภาค
การศึกษา การท างานเพ่ือหาเงินมาเลี้ยงปากท้องของคนในครอบครัว จบการศึกษาก็ต้องหางานท า 
จะหาเวลาบวชก็น้อย ถ้าบวชได้การบวชก็สิ้นลง อาจจะเป็น 15 วัน 7 วัน”  

การบวชกับการกลายเป็นวัฒนธรรม 
 ปัจจุบันพระภิกษุ สามเณร ในพระพุทธศาสนาลดน้อยลงไปกว่าร้อยละ 15 คาดว่าน่าจะ 
มีสาเหตุหลักมาจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไป เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยเริ่มเข้าสู่
สังคมอุตสาหกรรมและการเรียนรู้ ต่างจากในอดีตที่เป็นสังคมเกษตรกรรม จากครอบครัวที่เคยมี
บุตรหลายคนก็ลดเหลือเพียงครอบครัวละ 1-2 คน พ่อแม่ก็ไม่นิยมส่งลูกชายให้เข้าบวชเรียนเหมือน
แต่ก่อน เพราะการแข่งขันทางสังคมที่สูงขึ้นและหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ เช่น หากบวชเป็นพระแล้ว
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ใครจะหาเลี้ยงครอบครัว นอกจากนี้ยังมีสาเหตุมาจากความเสื่อมศรัทธาของพุทธศาสนิกชน  
หลังมีข่าวพระภิกษุ-สามเณรที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมออกมาให้เห็นอยู่เนืองๆ 

การบวชเป็นศาสนทายาทในพุทธศาสนาแบบเถรวาท หรือหินยาน พาหนะน้อย หรือนิกาย
ฝ่ายใต้ เผยแผ่มาทางเอเชียใต้ ได้แก่ ศรีลังกา ไทย กัมพูชา ลาว โดยเฉพาะในประเทศไทย การบวช
สืบต่ออายุพระพุทธศาสนามีมาแต่ในอดีตตั้งแต่สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา กรุงรัตนโกสินทร์  
ซึ่งก็มีพระมหากษัตริย์ได้ทรงผนวช ให้การอุปถัมภ์เรื่อยมาจนปัจจุบัน การบวชในปัจจุบันมีการ
เปลี่ยนแปลงตามกาลสมัย เพียงสนองตอบความต้องการที่ตกอยู่ภายใต้กรอบของการบริโภคความ
ทันสมัย วัตถุ เงินตรา เกียรติยศ ชื่อเสียง เป็นต้น ได้ขยายไปสู่สังคมระดับชุมชน ระดับประเทศ  
ซึ่งวัฒนธรรมดังกล่าวเป็นผลมาจากรากเหง้าการแบ่งแยกทางชนชั้นผ่านระบบศักดินา เจ้าขุนมูล
นายจะแสดงความเหนือกว่าชนชั้นอื่นด้วย งานพิธี เครื่องแต่งตัว ของใช้ การท้าบุญท้าทาน จากการ
ขาดพ้ืนฐานความรู้ความเข้าใจเรื่องการบวชอีกทั้งยังมีระบบความคิดชุดหนึ่งของชาวบ้านที่มองว่า 
การบวชเป็นพระภิกษุ  สามเณร  เป็นการเอาเปรียบสังคม  เป็นภาระทางสังคม  เป็นคนอนาถาไร้ที่
พ่ึงพิง  ซึ่งการมองตามแนวคิดเช่นนี้เป็นพียงการมองในจุดยืนที่อยู่ข้างความเป็นอคติที่เกิดจาก 
การรับรู้จากมโนทัศน์ที่ผลิตซ้้าออกมาจากสื่อผ่านระบบคิดเท่านั้นหาได้มองการบวชเป็นวิถีชีวิตที่ทัก
ทอมาจากอดีตที่ได้พยายามซ่อนความหมายของการบวชไว้เบื้องหลัง ไม่ว่าจะเป็น ความหมายที่ผูก
ติดไว้กับสังคม วัฒนธรรม การเมือง และด้านเศรษฐกิจ ท้าให้การบวชมีระยะสั้นลง มีผู้เข้ามาบวช
ลดลงดังปรากฏในปัจจุบัน 
 แต่ถ้าหากบวชแล้วอยู่ศึกษาเล่าเรียน และปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัย อยู่ได้นานๆ  
ทั้งบวชเป็นสามเณร และภิกษุ ก็จะถือได้ว่าเป็นผู้สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาเถรวาทในสังคมไทยให้
สถาพรต่อไปได้ตราบนานเท่านาน 
 

6. ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษา การบวชเป็นศาสนทายาทในพุทธศาสนาแบบเถรวาทในประเทศไทยผู้วิจัยมี

ข้อเสนอแนะดังนี้  
1.ในขั้นตอนการบวชควรจะให้มีการอบรมก่อนการบวช โดยอาจท้าในรูปแบบของแผ่นพับ  

ซีดี วิดีทัศน์แสดงข้อมูล วัตถุประสงค์ของการบวช แนะน้าการปฏิบัติตนระหว่างที่บวชอยู่  
ผู้บวชระยะสั้น 7 วัน 15 วัน 1 เดือน  ควรศึกษาเรียนรู้หลักธรรมอะไรบ้าง ควรฝึกปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานอย่างน้อยกี่วัน (ระบุ) การบวชที่บรรลุผลตามที่ต้องการมีลักษณะอย่างไร  วิธีการปฏิบัติ
ตนขณะบวช เมื่อปฏิบัติตามหลักค้าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วได้รับผลอย่างไร บิดามารดาจะได้
บุญจากการบวชของบุตรหลานได้อย่างไร การกราบแบบ เบญจางค์ประดิษฐ์ 
 2. การบวชควรตรวจสอบประวัติของผู้ที่จะบวชก่อนที่จะเข้ามาบวชอย่ างเคร่งครัด  
ผู้จะบวชต้องสมัครใจบวช ไม่ได้ถูกบังคับ 
 3. ภาครัฐและเอกชน ควรส่งเสริมและสนับสนุนการให้กุลบุตรที่เป็นชาวพุทธได้บวช 
ท้าหน้าที่ของชายไทยพุทธ 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
หน่วยงานรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบรรพชา และการอุปสมบทควรจะมีการศึกษาวิจั ย 

ในประเด็น วัฒนธรรม ความเชื่อในรูปแบบการจัดงานบวช : ศึกษาคนไทยแต่ละพ้ืนที่  
หรือแต่ละภาค ที่นับถือศาสนาพุทธแบบเถรวาทในปัจจุบัน เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์
แก่ภาครัฐและผู้ที่สนใจศึกษาวิถีชีวิตของคนไทยในปัจจุบันที่นับถือศาสนาพุทธแบบเถรวาท เกี่ยวกับ
รูปแบบและความ เชื่อในการจัดงานบวช   สุดท้ายแล้วข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา
ค้นคว้าในเชิงลึกต่อไป   
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 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา ปัญหา และสาเหตุของปัญหารวมถึงแนว
ทางแก้ไขปญัหาการปกครองคณะสงฆ์ไทยปัจจุบัน จากการศึกษา พบว่า ปัจจุบัน  คณะสงฆ์ประสบ
ปัญหาโครงสร้างการปกครอง ปัญหาการขาดประสิทธิภาพในการปกครอง ปัญหาหลักเกณฑ์การ
แต่งตั้งของพระสงฆ์ที่จะได้รับสมณศักดิ์  สาเหตุปัญหาการปกครองคณะสงฆ์ไทยในปั จจุบัน  
มีสาเหตุมาจากปัญหาโครงสร้างการปกครองเพราะคณะสงฆ์ที่ถูกควบคุมโดยรัฐผ่านพระราชบัญญัติ
การปกครองคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2535)  สาเหตุต่อมาคือการขาดประสิทธิภาพใน
การปกครองมาจากสาเหตุที่รวมศูนย์อ านาจการตัดสินใจไว้ที่ผู้ปกครองสงฆ์ระดับสูงซึ่งมีอ านาจและ
อิทธิพลต่อการปกครองสงฆ์จ านวนมากซึ่งด้อยในประสิทธิภาพการท างานเพราะชราภาพ  
และยังด้อยความรู้ความสามารถในการปกครองสงฆ์สืบเนื่องจากระบบกลไกคณะสงฆ์ไม่มีการพัฒนา
ประสิทธิภาพผู้ปกครองคณะสงฆ์ ต่อมาสาเหตุของหลักเกณฑ์ของพระสงฆ์ที่จะได้รับสมณศักดิ์นั้น
จ าเพาะเจาะจงไว้ที่ต าแหน่งทางปกครองคณะสงฆ์ และมีการก าหนดหลักเกณฑ์ผ่านจ านวนเงิน  
เพ่ือการสร้างศาสนวัตถุ ในการแก้ไขปัญหาโครงสร้างการปกครอง มีแนวทางการแยกรัฐออกจาก
ศาสนา กับการปรับปรุงโครงสร้างการปกครองคณะสงฆ์ใหม่ ส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาด
ประสิทธิภาพในการปกครอง รวมอยู่ในแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างการปกครองคณะสงฆ์แล้ว 
และต่อมาคือ การแก้ไขปัญหาหลักเกณฑ์ของพระสงฆ์ที่จะได้รับสมณศักดิ์ โดยแยกสมณศักดิ์ 
ออกจากต าแหน่งการปกครอง การให้พุทธบริษัทมีส่วนร่วมในการวางกฎเกณฑ์ และการก าหนด
หลักเกณฑ์ของพระสงฆ์ที่จะได้รับสมณศักดิ์โดยค านึงถึงการสร้างศาสนวัตถุที่จ าเป็นต่อการใช้สอย
และตามฐานะของวัดและก าหนดหลักเกณฑ์โดยการเน้นการสร้างศาสนวัตถุที่เป็นส่วนหนึ่ง  
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ABSTRACT 
  Present Thai Sangha, or Buddhist monastic Order, faces several key 
problems: governing structure, inferior performance  of the rule, and lack of clarity 
in  nomination criteria.  Under the current revised Sangha Act (No. 2) B.E. 2535 
(1992), the clergy has been managed by governmental sectors. Decision making is 
centralized and senior monastic authorities in the Sangha Supreme Council have an 
average age approaching eighty and many are older than that. And nomination 
criteria were restricted to the ruling positions and budget for creating religious 
items.   
 Institutional reform was called for to develop effective parent ministries, 
while addressing inferior performance by monks due to a variety of reasons. To 
repair the governing structure, church may be separated from the state and the 
governing structure may be restructured in such a way that administrative 
inefficiency can also be repaired.  And to solve the problem of nomination criteria,  
honorific ranking should be separated  from ruling positions and  the Thai Buddhist 
laypeople should  take part in improving nomination criteria. Additionally, 
construction of religious buildings is to be done according to the necessity of usage  
and temples’ status and this point had better be pushed as a part of community. 
 

Keywords: Thai Sangha Administration, Monastic Governance   
 
1. บทน า 
 ในสมัยพุทธกาลมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้ปกครองสงฆ์สูงสุด ในช่วงระยะต้นพุทธกาลยังไม่มี
การบัญญัติพระวินัย เพราะพระสงฆ์ส่วนใหญ่ที่ เข้ามาอุปสมบทล้วนแล้วแต่มีเจตนารมณ์ 
ในการประพฤติพรหมจรรย์เ พ่ือพระนิพพาน อีกทั้งพระสงฆ์ส่วนใหญ่มีคุณธรรมขั้นสูงเป็น  
พระอริยบุคคลหรือโดยส่วนใหญ่พระสงฆ์มีความประพฤติดีปฏิบัติชอบ พระสงฆ์ในระยะต้นจึงยัง  
ไม่มีความประพฤติท่ีเสื่อมเสียเกิดข้ึนมากนัก  ต่อมาเมื่อมีผู้ที่เข้ามาอุปสมบทในพระพุทธศาสนามาก
ขึ้น เจตนาในการบวชตลอดถึงพ้ืนเพอัธยาศัยก็ต่างกันจึงเกิดความไม่เรียบร้อยขึ้น ในช่วงระยะหลังนี้
จ าต้องมีการปกครองสงฆ์ (Kromprayadamrongrajanuparp, 2514 : 1) โดยมีการบัญญัติพระ
วินัยขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือในการปกครองคณะสงฆ์ ดังในคราวก่อนที่พระองค์จะดับขันธปรินิพพาน
ได้ตรัสปัจฉิมโอวาทว่า “ธรรมและวินัยที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่เธอทั้งหลาย  หลังจากเรา
ล่วงลับไป  ก็จะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลาย” (ม. ม. 13/427/463.) 
 ส าหรับการปกครองคณะสงฆ์ไทยนอกจากจะมีพระธรรมวินัยเป็นหลักในการปกครอง
แล้วยังมีการใช้อ านาจรัฐมาช่วยหนุนส่งเสริมและป้องกันภัยที่จะเกิดแก่พระธรรมวินัย การใช้อ านาจ
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รัฐเข้ามาดูแลคณะสงฆ์นั้นปรากฏเด่นชัดโดยการตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ไทย ร.ศ. 121  
(พ.ศ. 2445) ซึ่งต่อมาก็มีการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติคณะสงฆ์จนมาถึงพระราชบัญญัติ 
คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ในปัจจุบัน เจตนาของการตรา
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ดูเหมือนว่าจะเป็นการให้การคุ้มครองพระพุทธศาสนาแต่อันที่แท้จริงผล
จากการตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์กลับก่อให้เกิดสภาพปัญหาการปกครองคณะสงฆ์ในหลายด้าน 
เช่น ปัญหาโครงสร้างการปกครองที่รวมศูนย์อ านาจการตัดสินใจสูงสุดไว้ที่มหาเถรสมาคมซึ่งมี
พระสงฆ์เพียง 20 รูป มีอ านาจในการตัดสินใจแทนพระภิกษุสามเณรทั่วประเทศราว 300,000 รูป 
ต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ค าสั่งต่างของทางมหาเถรสมาคมโครงสร้างนี้ยังส่งผลให้เกิดสภาพ
ปัญหาการขาดประสิทธิภาพในการปกครองคณะสงฆ์ตามมาเพราะไม่มีหน่วยงานในระดับนโยบาย 
หรือหน่วยงานในระดับปฏิบัติการที่คอยขับเคลื่อนงานของคณะสงฆ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นตาม
ระเบียบหรือค าสั่งของมหาเถรสมาคม  และยิ่งทวีความหนักหน่วงขึ้นเมื่อสภาพปัญหาการได้มา 
ซึ่งสมณศักดิ์และจุดประสงค์ของสมณศักดิ์ถูกเปลี่ยนความหมายให้กลายเป็นเรื่องของระบบราชการ
ผลประโยชน์ต่างตอบแทนมากกว่าที่สมณศักดิ์จะถูกให้ความส าคัญตามแบบแผนของการปกครอง
คณะสงฆ์ไทยแต่ เดิมว่าสมศักดิ์นั้นเป็นเรื่องของพระสงฆ์ที่ ดีมีคุณภาพควรได้รับสมณศักดิ์
เปรียบเสมือนดั่งขวัญและก าลังใจในการสนองงานพระพุทธศาสนาหรือมากกกว่าที่สมณศักดิ์  
จะกลายเป็นเรื่องของประโยชน์ต่อการบังคับบัญชา การได้มาซึ่งสมณศักดิ์ในปัจจุบันที่ขาดการมีส่วน
ร่วมจากพระภิกษุสามเณรและญาติโยมกลับกลายเป็นเร่ืองระบบขั้นตอนของระบบราชการสงฆ์ที่ 
ส่งขึ้นตามแนวดิ่งในสายบังคับบัญชาจึงท าให้จุดประสงค์ของสมณศักดิ์ยิ่งทยอยหมดความหมาย  
ลงไปทุกขณะ  จากส่วนนี้จึงเห็นว่าคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบันจึงควรได้รับการแก้ไขปรับปรุงปัญหาการ
ปกครองคณะสงฆ์อย่างเร่งด่วนหากเรายังคงต้องการเห็นพุทธศาสนาเจริญงอกงามในประเทศไทย 
 

2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปัญหาการปกครองคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบัน  
 2. เพ่ือวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาการปกครองคณะสงฆ์
ไทยในปัจจุบัน  
 3. เพื่อเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาการปกครองคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบัน  
 

3. วิธีการด าเนินการวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษาจากเอกสาร
และใช้การสัมภาษณ์ในการเก็บข้อมูล ซึ่งมีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
 1. ส ารวจเอกสารและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการปกครองคณะสงฆ์ไทยจาก
เอกสารต่างๆ ได้แก่ หนังสือการปกครองคณะสงฆ์ไทย  เอกสาร สิ่งพิมพ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากแหล่งข้อมูลต่อไปนี้ ส านักหอสมุดแห่งชาติ ส านักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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 2.รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นนักวิชาการทั้งคฤหัสถ์และ
บรรพชิต จ านวน 6 รูป/คน ได้แก่ โดยใช้ความเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับคณะสงฆ์โดยเฉพาะด้านการ
บริหารปกครองเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ  
 3. เรียบเรียงและจัดล าดับข้อมูลที่ค้นคว้ามาอย่างเป็นระบบ 
 4. น าข้อมูลที่ได้มาศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ตีความและแสดงความคิดเห็นของผู้วิจัย 
 5. สรุปผลการวิจัยและเสนอแนะข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ 
 

4. ผลการวิจัย 
 ส่วนที่ 1. ปัญหาการปกครองคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบัน 
 ปัจจุบันคณะสงฆ์ ได้ประสบปัญหาด้านโครงสร้างการปกครอง ปัญหาการขาด
ประสิทธิภาพในการปกครอง ปัญหาหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและความเหมาะสมของพระสงฆ์ที่ 
จะได้รับสมณศักดิ์ ปัญหาเหล่านี้แสดงถึงคณะสงฆ์นั้นผูกติดกับอ านาจรัฐมากเกิน  
 1.1  ปัญหาโครงสร้างการปกครอง  
 โครงสร้างการปกครองคณะสงฆ์ในปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็นการปกครอง 
คณะสงฆ์ส่วนกลางและการปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค มีมหาเถรสมาคมเป็นองค์กรที่มีอ านาจ
สูงสุดและมีเจ้าคณะใหญ่ซึ่งมี 5 เจ้าคณะเป็นผู้ควบคุมดูแลเขตปกครองสงฆ์แต่ละคณะ ส่วนใน
ภูมิภาคนั้นแบ่งเขตปกครองออกเป็น 18 ภาคมีเจ้าคณะภาคแต่ละภาคเป็นผู้รับผิดชอบและมีส่วนที่
รับผิดชอบอยู่ภายใต้อีก 3 ชั้นคือ จังหวัด อ าเภอ และต าบล ถึงแม้องค์กรการปกครองคณะสงฆ์จะมี
สายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน  แต่เนื่อง จากคณะสงฆ์เป็นองค์กรที่ใหญ่และมีพระภิกษุ สามเณร  
เป็นจ านวนมาก แต่สภาพปัญหาทางอ านาจการบริหารยังคงมีการรวมศูนย์อ านาจอยู่ที่กรรมการ
มหาเถรสมาคมเพียงไม่กี่รูป ทั้งๆ ที่หน่วยงานที่มีพ้ืนที่ท างานจะขับเคลื่อนการท างานในพ้ืนที่ต่างๆ 
ให้บรรลุวัตถุประสงค์จริงๆ นั้นขึ้นอยู่ที่ส่วนภูมิภาคโดยเฉพาะในระดับจังหวัดลงมา  การท างานของ
คณะสงฆ์จึงมีลักษณะการท างานเหมือนระบบราชการที่รอค าสั่งจากเบื้องบน  
 ฉะนั้น การรวมศูนย์ที่ส่งผลให้การใช้อ านาจของมหาเถรสมาคมมีแนวโน้มที่จะใช้อ านาจ
ในลักษณะ “อ านาจนิยม” กับภิกษุ (หรือใคร) ที่ประพฤติตนขัดหูขัดตาได้นอกจากนี้ การรวม
อ านาจไว้ที่ศูนย์กลางมากเกินไป จะส่งผลกระทบให้การด าเนินการตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆ  
ที่ส าคัญเร่งด่วนของคณะสงฆ์เกิดความล่าช้า ไม่ทันต่อสถานการณ์  
 1.2  ปัญหาการขาดประสิทธิภาพในการปกครอง 
 ปัจจุบันมีพระต ารวจหรือที่เรียกว่าพระวินยาธิการมีการเลือกปฏิบัติต่อพระสงฆ์ผู้กระท า
ผิดและถึงแม้ในปัจจุบันจะมีฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ฝากความหวังไว้กับมหาวิ ทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่มีการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์
เพ่ือให้พระสังฆาธิการตั้งแต่ผู้ช่วยเจ้าอาวาสขึ้นมาศึกษาแล้วน าความรู้ไปปรับปรุงพัฒนาการ 
คณะสงฆ์ที่ตนปกครองดูแล แต่แท้จริงแล้วก็ไม่ปรากฏเช่นนั้นเพราะว่า ข่าวคราวพระสงฆ์ที่มี
พฤติกรรมผิดพระธรรมวินัยตั้งแต่ผิดในเรื่องเล็กน้อยจนถึงผิดบาปใหญ่ เช่น หากดูจากพฤติกรรม



31วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

ของพระภิกษุที่เดินเวียนบิณฑบาตเพ่ือเอาอาหารไปขายคืนแม่ค้าที่ทุกวันนี้ยังปรากฏให้เห็นจนชินตา  
องค์กรคณะสงฆ์ฝ่ายปกครองยังไม่มีมาตรการใดๆ ที่ปรากฏการแก้ไขและเป็นผลส าเร็จให้เห็นเป็น
รูปธรรมที่ชัดเจนก็น่าจะพอประเมินได้ว่าขาดประสิทธิภาพหรืออ่อนด้อยการปกครองเพียงใด  
เช่น ปัญหาหลวงปู่เณรค า  ที่ต้องรอให้สื่อมวลชนเสนอข่าวตีแผ่ความจริงอาจมีสื่อที่ต้องการท าร้าย
เรื่องนี้ก็ยอมรับว่ามีอยู่จริง แต่เราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าเรื่องนี้ก็อยู่ในความรับผิดชอบของคณะสงฆ์
ต้ังแต่ระดับเจ้าคณะต าบลถึงเจ้าคณะภาคปัญหาเหล่านี้เจ้าคณะผู้ปกครองน่าจะมีมาตรการแก้ไข
ก่อนที่ข่าวหลวงปู่เณรค าจะดังกระฉ่อนจนท าให้ภาพลักษณ์ของคณะสงฆ์ พระสงฆ์เสื่อมเสียศรัทธา
หรือแม้แต่ปัญหาพระเกษม อาจิณฺณสีโล  และพระคึกฤทธิ์ โสตฺถิพโล ส่วนปัญหาการขาด
ประสิทธิภาพในการปกครองหากมองจากภาพใหญ่เป็นหลัก กรณีธรรมกายน่าจะสะท้อนปัญหา 
การขาดประสิทธิภาพในการปกครองที่คณะสงฆ์ไม่สามารถจัดการแก้ไขได้ วัดพระธรรมกายไม่ใช่
พระพุทธศาสนานอกแนวจารีตและยังเป็นองค์กรศาสนาที่ขึ้นต่อมหาเถรสมาคมอยู่ภายใต้ 
การปกครองโดยพระราชบัญญัติของการปกครองคณะสงฆ์ในปัจจุบัน ปัญหาที่สะท้อนความล้มเหลว
ของการปกครองคณะสงฆ์โดยยกตัวอย่างที่ชัดเจนกรณีธรรมกายคือ การเดินธุดงค์ธรรมชัยที่ส่งผล
กระทบต่อการจราจรที่ต้องติดขัดเป็นเวลานาน ซึ่งทางผู้ปกครองสงฆ์ก็ไม่สามารถจัดการอะไร  
กับธรรมกายได้เลย  ตัวอย่างเหล่านี้พอจะชี้วัดว่าคณะสงฆ์ผู้ปกครองขาดประสิทธิภาพการจัดการ
ปกครองเพียงใด 
 1.3  ปัญหาหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและความเหมาะสมของพระสงฆ์ที่จะได้รับ 
สมณศักดิ์ 
 ปัญหาหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและความเหมาะสมของพระสงฆ์ที่จะได้รับสมณศักดิ์  
ในที่นี้จะขอกล่าวเฉพาะสมณศักดิ์ที่เก่ียวกับผลงาน โดยสามารถกล่าวถึงดังต่อไปนี้ 
 1) ปัญหาหลักเกณฑ์ทางสมณศักดิ์ในปัจจุบันคือ การก าหนดหลักเกณฑ์ไว้ที่ต าแหน่งทาง
ปกครองคณะสงฆ์ ดนัย  ปรีชาเพ่ิมประสิทธิ์ ได้กล่าวไว้ในรายงานวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์ข้อเด่น
ข้อด้อยขององค์การและกระบวนการบริหารจัดการองค์การพระพุทธศาสนาของประเทศไทยในเชิง
ประสิทธิภาพด้านคุณค่าต่อพระพุทธศาสนา ว่า หลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนสมณศักดิ์ที่ ให้
ความส าคัญแก่พระภิกษุผู้ด ารงต าแหน่ง ในสายปกครอง ซึ่งก็สอดคล้องกับโครงสร้างของ
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ที่รวมศูนย์อ านาจทั้งหมดไว้ที่พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส 
เจ้าคณะต าบล เจ้าคณะอ าเภอ เจ้าคณะจังหวัดและเจ้าคณะภาค ทรรศนะของดนัย  ปรีชาเพ่ิม
ประสิทธิ์ ได้แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาหลักเกณฑ์ทางสมณศักดิ์ที่ ให้ความส าคัญแก่
พระภิกษุผู้ด ารงต าแหน่ง ในสายปกครอง สมณศักดิ์ ภายใต้ระบบเช่นนี้จึงผูกขาดไว้ที่พระสงฆ์ทุก
ระดับที่มีต าแหน่งทางการปกครองคณะสงฆ์เท่านั้นส่วนพระสงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถด้านอ่ืนๆ 
เช่นในด้านการบรรยายธรรม การเขียนหนังสือธรรมะ ความสามารถในการพูดภาษาต่างประเทศ ก็
ไม่มีโอกาสได้รับเลื่อนสมณศักดิ์ คุณค่าของสมณศักดิ์ที่เป็นดังขวัญและก าลังในการท างานหรือ
ส่งเสริมเกียรติคุณความดีด้วยการมอบสมณศักดิ์ให้คุณค่าต่างๆ เหล่านี้จึงถูกท าให้แคบลง จนท าให้
เกิดความเข้าใจผิดต่อคุณค่าสมณศักดิ์เหล่านี้มากขึ้น  
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 2) ปัญหาหลักเกณฑ์หรือวิธีการแต่งตั้งการได้มาซึ่งสมณศักดิ์ในปัจจุบันคือขาดการมีส่วน
ร่วมจากประชาชนและพระภิกษุสามเณรในวัด โดยเลือกใช้กฎเกณฑ์ของมหาเถรสมาคม ตามมาตรา 
19 แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ขั้นตอนการพิจารณานั้นต้องส่งขึ้นไปตามล าดับสายการบังคับบัญชาทางการ
ปกครองคณะสงฆ์ ผลกระทบของการขาดการมีส่วนร่วมจากประชาชนและพระภิกษุสามเณรในวัด
คือ ท าให้พระสงฆ์ที่ได้สมณศักดิ์มาไม่ตรงกับความรู้หรือความต้องการของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและท า
ให้เกิดข้ันตอนของระบบอุปถัมภ์ 
 3) นอกจากนั้น ยังมีการผูกขาดการได้มาซึ่งสมณศักดิ์โดยมีการเน้นจ านวนเงินที่ใช้ในการ
ก่อสร้าง ถาวรวัตถุให้ใหญ่โต เช่น “เกณฑ์ของจ านวนเงิน ในเขตปกครองหนกลางต้องมีจ านวนเงิน
ตั้งแต่ 1,000,000บาท ขึ้นไป ในเขตปกครองหนเหนือ หนตะวันออก และหนใต้ต้องมีเงินตั้งแต่ 
150,000 บาท ขึ้นไป” การก าหนดกฎเกณฑ์ ส่งผลกระทบอย่างมากเพราะ ท าให้หมดเวลาไปกับ
การก่อสร้างมากกว่าการท าหน้าที่เผยแผ่พุทธศาสนาให้สามารถท าให้ผู้ฟังเข้าใจและสามารถน าไป
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องหรือ แม้แต่มีส่วนในการลดความส าคัญของการศึกษาพระธรรมวินัยลง การ
เลื่อนสมณศักดิ์จึงยังคงจ ากัดอยู่ในวงแคบ 
 ส่วนที่ 2. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาการปกครองไทยคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบัน 
 2.1 สาเหตุของปัญหาการปกครองคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบัน 
 ในที่นี้แบ่งสาเหตุของปัญหาการปกครองคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบันไว้เป็น 3 สาเหตุ คือ  
1. สาเหตุปัญหาโครงสร้างการปกครอง 2. สาเหตุปัญหาการขาดประสิทธิภาพในการปกครอง   
3. สาเหตุปัญหาหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและความเหมาะสมของพระสงฆ์ที่จะได้รับสมณศักดิ์  
โดยจะขอกล่าวถึงไปตามล าดับดังนี้ 
 2.1.1  การควบคุมคณะสงฆ์โดยรัฐ 
 สา เหตุปัญหา โครงสร้ า งการปกครองคื อ  การที่ คณะสงฆ์ ถู กควบคุมโดยรั ฐ  
ผ่านพระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ดนัย ปรีชาเพ่ิมประสิทธิ์ ประธานโครงการ
ปริญญาโทพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ให้ทรรศนะต่อเรื่องนี้ไว้ในรายงานวิจัยเรื่อง 
การวิเคราะห์ข้อเด่นข้อด้อยขององค์การและกระบวนการบริหารจัดการองค์การพระพุทธศาสนา
ของประเทศไทยในชิงประสิทธิภาพด้านคุณค่าต่อพระพุทธศาสนา ว่า 
 ไม่ว่าประเทศไทยจะเปล่ียนแปลงการปกครองเป็นระบอบใดก็ตาม องค์การคณะสงฆ์กับ
รัฐก็ยังมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันมาตลอดด้วยความสัมพันธ์แบบพ่ึงพาอาศัยกัน อย่างแนบชิดท าให้
ทั้งรัฐและองค์การ พระพุทธศาสนาต่างเกื้อกูลประโยชน์ซึ่งกันและกันและท าให้ องค์การ
พระพุทธศาสนามีความมั่นคง และได้รับการสนับสนุนจากรัฐเป็นอย่างดี ตราบเท่าที่ยังสามารถ
ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลังจากที่รัฐสามารถควบคุมการบริหารจัดการ
ขององค์การคณะสงฆ์ผ่านพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 เพราะฉะนั้น รัฐในอดีตถึงปัจจุบันมี
ความพยายามในการควบคุมคณะสงฆ์โดยตลอดมาดังทรรศนะของ สมบูรณ์  สุขส าราญ กล่าวว่า 
“จากอดีตจนถึงปัจจุบัน สถาบันสงฆ์เป็นเพียงส่วนขยายของโครงสร้างทางการเมืองและการบริหาร
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ของอาณาจักร และอยู่ภายใต้การควบคุมของอ านาจทางการเมืองอย่างใกล้ชิด” (Somboon 
Suksamran, 2527)  พระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ์คือที่มาของโครงสร้างที่ออกแบบโดยรัฐ
เพ่ือควบคุมคณะสงฆ์ส่งผลให้โครงสร้างคณะสงฆ์นั้นตอบสนองประโยชน์ได้เพียงการขึ้นต่อการ
ควบคุมของรัฐและตอบสนองต่อความชอบธรรมแก่นโยบายของรัฐมากกว่าที่จะตอบสนองต่อ
เจตนารมณ์ของหลักการทางพระพุทธศาสนา ดังทรรศนะ Peter A.Jackson (2556 : 85)  ที่กล่าว
ไว้อีกว่า “พระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นสถาบันอย่างหนึ่งของสังคมไทยนั้นได้ถูกรัฐบาลชุดแล้วชุด
เล่าหล่อหลอมให้เป็นองค์กรทางศาสนาที่สร้างความชอบธรรมให้แก่นโยบายของรัฐบาล” 
 2.1.2 การรวมศูนย์อ านาจการตัดสินใจ 
  สาเหตุปัญหาการขาดประสิทธิภาพในการปกครอง ผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์ พระไพศาล 
วิสาโล ไว้ โดยท่านได้เมตตาตอบเกี่ยวกับการที่คณะสงฆ์มีการรวมศูนย์อ านาจการตัดสินใจไว้ว่า  
การปกครองคณะสงฆ์มีการรวมศูนย์อ านาจไปรวมศูนย์มาที่ตัวบุคคลด้วยซ้ า จะเห็นได้ว่าตั้งแต่เจ้า
คณะต าบล จนถึงเจ้าคณะภาค ผู้ปกครองด้านบนก็เป็นเรื่องตัวบุคคล ไม่มีการท างานเชิงกรรมการ 
เชิงหมู่คณะเลย มันไม่เหมือนรัฐมนตรีก็ยังมีต าแหน่งที่ต้องบริหาร สรุปคือรวมศูนย์มาก รวมศูนย์ที่
ตัวบุคคล ซึ่งท าให้มันเป็นภาระมาก มันโหลดมาก พอเป็นอย่างนี้ก็ท าให้ดูแลไม่ทั่วถึง มันก็เลยไม่มี
ประสิทธิภาพ (Phra Paisarn Visarlo, 2559) การรวมศูนย์อ านาจในการตัดสินใจนี้จึงไม่สามารถจะ
ท าให้ประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาคณะสงฆ์เกิดขึ้นได้ เพราะในการรวมศูนย์นอกจากจะเป็น
สาเหตุส าคัญที่ ส่งผลให้ขาดประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการปกครองแล้ว การรวมศูนย์ยังส่งผล
ให้ค่อยๆ มีการบั่นทอนประสิทธิภาพการในการท างานและการแก้ไขปัญหาคณะสงฆ์เพ่ิมมากข้ึนด้วย  
 2.1.3 ผู้ปกครองสงฆ์ระดับสูงที่มีอ านาจและอิทธิพลต่อการปกครองสงฆ์จ านวนมาก
ด้อยประสิทธิภาพในการท างานเพราะชราภาพ 
 ในที่นี้จ าเพาะเจาะจงเป็นการเฉพาะไปที่กรรมการมหาเถรสมาคม  ซึ่งมีหน้าที่และ
บทบาทในการปกครองคณะสงฆ์ กล่าวคือ  ความชราภาพส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพใน 
การท างานเพราะระบบและโครงสร้างคณะสงฆ์ที่เปิดช่องให้ ดังที่ผู้วิจัยได้ค้นพบข้อวิจารณ์ของ 
พระไพศาล วิสาโล ที่ปรากฏในหนังสือเร่ือง พุทธศาสนาไทยในอนาคตแนวโน้มและทางออกจาก
วิกฤต ว่า “ยิ่งในระบบแบบนี้ กว่าท่านจะขึ้นไปสูงถึงระดับมหาเถรสมาคมก็มักมีอายุ 65 ปีขึ้นไป
แล้วซึ่ งเกินวัยเกษียณของทางราชการแล้ว ก าลังวังชาและความฉับไวก็ย่อมลดน้อยลง ”  
(Phra Paisarn Visarlo, 2546 : 465) นอกจากนี้ยังพบข้อวิจารณ์จากคนึงนิตย์  จันทบุตร ที่ปรากฏ
ในหนังสือเรื่อง สถานะและบทบาทของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย  โดยได้วิจารณ์ไว้ว่า  
การปกครองคณะสงฆ์ขึ้นอยู่กับพระเถระผู้อาวุโสเพียงไม่กี่รูป พระเถระเหล่านั้นล้วนชราภาพ ดังนั้น
เจ้าคณะส่วนใหญ่ล้วนมีอายุพรรษาประมาณ 50 พรรษา ซึ่งควรอยู่ในวัยพักผ่อนมากกว่าวัยท างาน 
บางท่านแม้แต่เขียนหนังสือก็แทบจะไม่ไหว ซ้ าภารกิจด้านพิธีกรรม งานรัฐ งานราษฎร์มากมาย  
จนไม่มีเวลาจะบริหารในมหาเถรสมาคมหรือ แม้แต่ในวัดตนซึ่งเป็นเจ้าอาวาส การบริหารคณะสงฆ์
จึงมีแต่ทรงกับทรุด (Kanungnit Chantbutr, 2532 : 90)  



ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 256034

 ความชราภาพหรืออายุมากนั้นย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานกล่าวคือ ส่งผลให้
ไม่มีความกระตือรือร้นและขาดความคล่องตัวในการท างานอีกท้ังเมื่อพระราชาคณะซึ่งเป็นกรรมการ
มหาเถรสมาคมนั้นแม้อายุมากแล้วยังต้องแบกรับภาระดูแลพระสงฆ์ที่มีไม่ต่ าว่าประมาน 3 แสนกว่า
รูปซึ่งก็ยิ่งจะเป็นเรื่องที่กรรมการมหาเถรสมาคมต้องเสี่ยงต่อการบั่นทอนทางสุขภาพและส่งผลเสีย
ต่อประสิทธิภาพในการท างานอย่างมาก 
 2.1.4 การด้อยความรู้ความสามารถของผู้ปกครองสงฆ์สืบเนื่องมาจากระบบและ
กลไกของคณะสงฆ์ท่ีไม่มีการพัฒนาประสิทธิภาพของผู้ปกครองคณะสงฆ์ 
 การด้อยความรู้ความสามารถของผู้ปกครองสงฆ์นั้นในที่นี้ก็จะขอกล่าวจ าเพาะเจาะจงไป
ตั้งแต่ผู้ช่วยเจ้าอาวาสเป็นต้นไปจนถึงผู้ปกครองในระดับมหาเถรสมาคม จากการสัมภาษณ์  
Phra Paisarn Visarlo (2542 : 111) โดยท่านกล่าวถึงว่า “พระไม่มีความรู้ คุณภาพของพระก็ท า
ให้ผ่ายแพ้ต่อสักการะ ส่งผลให้การปกครองคณะสงฆ์แย่ลงไปกว่าเดิม” (Phra Paisarn Visarlo, 
สัมภาษณ์, 6 มกราคม 2559) และยังพบข้อวิจารณ์โดยท่านวิจารณ์ถึงที่มาของการด้อยความรู้
ความสามารถของผู้ปกครองสงฆ์ดังข้อวิจารณ์ที่ปรากฏในหนังสือเรื่อง  พระธรรมปิฎกกับอนาคต
ของพุทธศาสนา ว่า สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการศึกษาของคณะสงฆ์ตกต่ าอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน แม้
เปรียญเอกในปัจจุบันจะมีมากมายยิ่งกว่ายุคใดสมัยใด แต่ความเป็นผู้น าทางสติปัญญาของพระสงฆ์
โดยรวมกลับลดน้อยถอยลงอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับการเป็นแบบอย่างในทางคุณธรรม  
 จากข้อสัมภาษณ์ของพระไพศาล วิสาโล และข้อวิจารณ์ที่ปรากฏในหนั งสือ  
เรื่อง พระธรรมปิฎกกับอนาคตของพุทธศาสนา เป็นสิ่งบ่งบอกว่า การด้อยความรู้ความสามารถของ
ผู้ปกครองสงฆ์นั้นเกิดจากระบบการศึกษาของสงฆ์ที่ตกต่ าในภาพรวมและเป็นสาเหตุเกี่ยวเนื่อง
สัมพันธ์มาจากปัญหาของการปกครองคณะสงฆ์ในแง่ที่ว่า โครงสร้างการปกครองคณะสงฆ์ที่เป็นอยู่
ไม่สามารถเอ้ือหรือพัฒนาให้พระสงฆ์ได้ศึกษาเรียนรู้ให้พระสงฆ์มีคุณภาพได้  
 2.2  สาเหตุของปัญหาหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและความเหมาะสมของพระสงฆ์ที่จะ
ได้รับสมณศักดิ์               
 ทรรศนะของประชาชนส่วนมากในปัจจุบันมักเป็นที่รู้สึกและเข้าใจได้ว่า สมณศักดิ์นั้นคือ
ที่มาของผลประโยชน์อันมากมายทั้งก่อนการได้มาซึ่งสมณศักดิ์และหลังจากการได้มาซึ่งสมณศักดิ์ 
ท าให้ทราบว่าปัจจุบันทัศนคติของญาติโยมที่มีต่อสมณศักดิ์นั้นไม่ค่อยจะดีนัก แต่ถึงอย่างไร  
ในที่นี้ผู้วิจัยเองก็ยังไม่ต้องการให้มีการยกเลิกสมณศักดิ์เสียเลย เพียงต้องการหาสาเหตุปัญหา
หลักเกณฑ์การแต่งตั้งและความเหมาะสมของพระสงฆ์ที่จะได้รับสมณศักดิ์ ซึ่งในที่นี้พบว่า  
การก าหนดสมณศักดิ์ไว้ที่ต าแหน่งสมณศักดิ์ทางปกครอง เป็นสาเหตุส าคัญของปัญหาดังกล่าว  
ซึ่งจะกล่าวถึงไปตามล าดับ 
 2.2.1 การก าหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและความเหมาะสมของพระสงฆ์ที่จะได้รับ
สมณศักดิ์ไว้ที่ต าแหน่งทางปกครองคณะสงฆ์ 
 สาเหตุของปัญหาหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและความเหมาะสมของพระสงฆ์ที่จะได้รับสมณ
ศักดิ์คือ การก าหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้งทางสมณศักดิ์ไว้ที่ต าแหน่งทางปกครองคณะสงฆ์ตามที่
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พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพ่ิมเติมในฉบับที่ 2 ปี พ.ศ. 2535 ในมาตรา 19  
ได้ให้อ านาจแก่มหาเถรสมาคมในการพิจารณาหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและความเหมาะสมของ
พระสงฆท์ี่จะได้รับสมณศักดิ์ ตามมาตรา 19 ระบุว่า “พระสังฆาธิการที่มีต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งที่
ด ารงต าแหน่งทางการปกครองคณะสงฆ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี พระสังฆาธิการที่มีคุณสมบัติตามที่
ระบุไว้ต้องจัดท าประวัติตนเองโดยละเอียดตามฟอร์มที่ทางคณะสงฆ์ก าหนดไว้” สาเหตุนี้เองที่น ามา
ซึ่งปัญหาผูกขาดพระสงฆ์ท่ีจะได้เลื่อนสมณศักดิ์ไว้ที่พระสังฆาธิการ คือตั้งแต่ผู้ช่วยเจ้าอาวาสเป็นต้น
ไปจนถึงเจ้าคณะหนใหญ่ตามล าดับ ลักษณะของการก าหนดหลักเกณฑ์เช่นนี้เป็นการน าสมณศักดิ์ไป
ผูกขาดแก่พระที่มีต าแหน่งทางการปกครองเท่านั้น ในที่นี้ก็สอดรับกับ  สุรพศ ทวีศักดิ์ ได้แสดง
ทรรศนะไว้ว่า “หากจะมีระบบสมณศักดิ์  ก็ ไม่ควรไปผูกติดกับต าแหน่งทางการปกครอง  
เพราะอ านาจทางการปกครองสงฆ์ควรเป็นไปตามความรู้ ความสามารถซึ่งเป็นที่ประจักษ์  
เป็นที่ยอมรับของพระสงฆ์ด้วยกันเองและสังคมมากกว่า” 
 2.2.2 การก าหนดหลักเกณฑ์ของจ านวนเงินเพื่อการสร้างศาสนวัตถุ 
 สาเหตุต่อมาที่มีส่วนท าให้พระสงฆ์เกิดปัญหายึดติดในสมณศักดิ์ และมุ่งความสนใจกับ
การสร้างถาวรวัตถุจนคุณภาพของพระสงฆ์ทั้งทางคุณธรรมและปัญญากลับต่ าลงเมื่อเทียบกับความ
เจริญทางถาวรวัตถุและศาสนสถาน สาเหตุดังกล่าวนั้นมาจากการมีหลักเกณฑ์ทางสมณศักดิ์ไว้ที่
จ านวนเงินเพ่ือสร้างถาวรวัตถุว่าใช้จ านวนเงินเท่าไหร่ในการสร้าง เช่น ในเขตปกครองส่วนกลาง 
ต้องมีจ านวนเงินที่ ใช้จ่ายในการก่อสร้างและปฏิสังขรณ์แล้ว ตั้ งแต่  1,000,000 .00 บาท  
(หนึ่งล้านบาท) ขึ้นไป (ส าหรับพิจารณาแต่งตั้งใหม่) และตั้งแต่ 500,000.00 บาท (ห้าแสนบาท) ขึ้น
ไป (ส าหรับพิจารณาเลื่อน) ในเขตปกครองหนเหนือ หนตะวันออก และหนใต้ ต้องมีจ านวนเงินที่ได้
ใช้จ่ายในการก่อสร้างและปฏิสังขรณ์แล้วตั้งแต่ 150,000.00 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท)  
ข้ึนไป ยกเว้นในเขตปกครองภาค 4-5 ต้องมีจ านวนเงินตั้งแต่ 500,000.00 บาท (ห้าแสนบาท) ขึ้น
ไป โดยให้เริ่มนับตั้งแต่เป็นผู้รักษาการหรือด ารงต าแหน่งปกครองนั้น เป็นต้นมา 
 ทั้งนี้ ไม่นับผลงานที่เป็นประธานในการก่อสร้างโรงเรียนของรัฐบาล หรือการก่อสร้าง  
วัดอ่ืน ถ้าจ านวนเงินไม่ครบตามหลักเกณฑ์ ให้พิจารณางานพิเศษเข้าประกอบด้วย  (Sawaeng 
Udomsri, 2534 : 416 - 417) หลักเกณฑ์นี้เป็นสาเหตุที่ส าคัญที่ท าให้เกิดปัญหาสมณศักดิ์ และยึด
ระบบศักดินาเกินไปและท าให้พระสงฆ์มุ่งแต่การก่อสร้างแต่ศาสนวัตถุเพ่ือน ามาเป็นผลงานในการ
พิจารณา”    
 ส่วนที่ 3. แนวทางในการแก้ไขปัญหาการปกครองคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบัน 
  (1) แนวทางแก้ไขปัญหาโครงสร้างการปกครอง มี 2 แนวทาง  แนวทางที่ 1 คือแนวทาง
ของการแยกรัฐออกจากศาสนา เพ่ือจัดขอบเขตของอ านาจรัฐและศาสนาให้มีขอบเขตที่ชัดเจน  
และรวมถึงการพยายามลดอ านาจรัฐที่เข้ามาควบคุมคณะสงฆ์ ได้แก่ การน าพาคณะสงฆ์กลับไปสู่
การไม่มีพระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ์ อาจจะอยู่ในรูปขององค์กรเอกชน ทั้งในส่วนของวัด
และส านักสงฆ์ แล้วท างานเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายตามสายปฏิบัติที่เห็น เชื่อศรัทธา ปฏิบัติร่วมกัน 
ส่วนแนวทางที่ 2 นั้น คือการแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างการปกครองคณะสงฆ์ใหม่โดยเน้น 
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การกระจายอ านาจและถ่วงดุลอ านาจซึ่งกันและกัน การเปิดโอกาสให้พุทธบริษัทเข้ามามีส่วนใน 
การก าหนดทิศทางอนาคตของคณะสงฆ์  
 (2)  แนวทางในการแก้ไขปัญหาการขาดประสิทธิภาพในการปกครอง ส่วนหนึ่งมีค าตอบ
อยู่ในส่วนของแนวทางการแก้ไขด้วยการปรับปรุงโครงสร้างการปกครองคณะสงฆ์แล้ว แต่ก็มีส่วน  
ที่น าเสนอแนวทางในการแก้ไขในส่วนของระบบการศึกษาที่จะช่วยให้ได้พระสงฆ์ที่มีคุณภาพ 
ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อทั้งผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองและผู้ปกครองและเอ้ือต่อการขับเคลื่อนกลไก
ทางการปกครองที่มีประสิทธิภาพ   
 (3)  แนวทางในการแก้ไขปัญหาหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและความเหมาะสมของพระสงฆ์ที่
จะได้รับสมณศักดิ์ คือการแยกสมณศักดิ์ออกจากต าแหน่งการปกครอง การปรับปรุงหน่วยงาน  
ในการพิจารณาคัดเลือกสมณศักดิ์ ใหม่โดยให้พุทธบริษัทเข้ามามีส่วนร่วมในการคัดเลือก 
และวางกฎเกณฑ์ การก าหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและความเหมาะสมของพระสงฆ์ที่จะได้รับ 
สมณศักดิ์โดยค านึงถึงการสร้างศาสนวัตถุที่แสดงถึงความจ าเป็นในด้านประโยชน์ใช้สอยและ 
ตามฐานะของวัดในพระพุทธศาสนาและก าหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและความเหมาะสมของ
พระสงฆ์ท่ีจะได้รับสมณศักดิ์ในด้านการสร้างศาสนวัตถุให้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน 
 ทั้งนี้การปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์เหล่านี้ก็เพ่ือให้สมณศักดิ์เป็นเครื่องชักจูงให้พระสงฆ์นั้นได้
ตระหนักถึงความรับผิดชอบ การค านึงถึงประโยชน์ร่วมของพุทธบริษัทเป็นสาระส าคัญ 
 
5. อภิปรายผล 
 จากการศึกษาพบว่า งานวิจัยดังกล่าวตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของ พัฒนาการการปกครอง 
คณะสงฆ์จากการปกครองโดยพระธรรมวินัยสู่การปกครองที่ผสมผสานระหว่างพระธรรมวินัย  
และกฎหมายซึ่งสามารถเห็นได้ชัดเจนกรณีของการปกครองคณะสงฆ์ในประเทศไทยตั้งแต่  
การมีพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับแรกเกิดขึ้น  คือ พระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ์  
ร.ศ. 121 หรือใน พ.ศ. 2445 มาสู่พระราชบัญญัติการปกครอง พ.ศ. 2505 แก้ไข เพ่ิมเติม   
ฉบับ ที่ 2 พ.ศ. 2535 ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามการมีพระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ์ 
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ถูกตั้งข้อสังเกตจากนักวิชาการว่า คณะสงฆ์ได้กลับกลายเป็นคณะสงฆ์  
แห่งรัฐมากกว่าจะเป็นคณะสงฆ์แห่งพระธรรมวินัย กล่าวคือ สมาชิกคือพระสงฆ์สามเณรได้รับ 
การดูแลจากพระสงฆ์ท่ีรู้จักกันว่าพระสังฆาธิการหรือพระสงฆ์นักปกครอง คณะสงฆ์เองก็เป็นระบอบ
ราชการจึงกลายเป็นว่า พระสงฆ์ได้เดินตามกลไกรัฐมากกว่าพระสงฆ์ที่ก าลังเดินตามพระธรรมวินัย  
ผลของการเดินตามกลไกของรัฐนี้เองท าให้การปกครองคณะสงฆ์ในยุคปัจจุบันพบกับสภาพปัญหา  
3 ด้าน คือ 1. ปัญหาโครงสร้างการปกครองคณะสงฆ์ ที่พบว่ามีการรวมอ านาจไม่มีการการกระจาย
อ านาจตั้งแต่การปกครองส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น  
 2. ปัญหาการขาดประสิทธิภาพในการปกครอง พบว่า คณะสงฆ์น าโดยพระสังฆาธิการ
โดยส่วนใหญ่ไม่มีประสิทธิภาพในการแก้ไขพระสงฆ์ที่ท าผิดพระธรรมวินัย ดังตัวอย่างหลวงปู่เณร 
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ค า หรือแม้แต่วัดพระธรรมกาย หรือแม้แต่วัดที่มีการปลุกเสกเครื่องรางของขลังวัตถุนิยมต่าง ๆ  
ก็ยังคงลอยนวลจนสามารถกระท าผิดได้ซ้ าแล้วซ้ าอีกต่อไป  
 3. ปัญหาหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและความเหมาะสมของพระสงฆ์ที่จะได้รับสมณศักดิ์ 
อาทิเช่น การก าหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและความเหมาะสมของพระสงฆ์ที่จะได้รับสมณศักดิ์ไว้ที่
ต าแหน่งทางปกครองคณะสงฆ์เท่านั้น การขาดซึ่งข้ันตอนการมีส่วนร่วมจากประชาชนและพระภิกษุ
สามเณรในวัด โดยเลือกที่จะใช้กฎเกณฑ์การเลือกตามกฎเกณฑ์ของมหาเถรสมาคม ขั้นตอนดังกล่าว
จึงเป็นการพิจารณาในแนวดิ่ง คือส่งเรื่องขึ้นไปตามล าดับสายการบังคับบัญชา ผลกระทบของ  
การขาดขั้นตอนของการมีส่วนร่วมจากประชาชนและพระภิกษุสามเณรในวัดคือ ท าให้พระสงฆ์ที่ได้
สมณศักดิ์มาไม่ตรงกับความรู้หรือความต้องการของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและท าให้เกิดขั้นตอนของ
ระบบอุปถัมภ์และปัญหาต่อมาคือการใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้งและเลื่อนสมณศักดิ์โดย  
ผูกโยงอยู่ที่การเน้นจ านวนเงินที่ใช้ในการก่อสร้าง ถาวรวัตถุให้ใหญ่โต  
 ภายใต้สภาพปัญหาเหล่านี้ใน 3 ด้าน คือ ปัญหาโครงสร้างการปกครอง ปัญหาการขาด
ประสิทธิภาพในการปกครอง ปัญหาหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและความเหมาะสมของพระสงฆ์  
ที่จะได้รับสมณศักดิ์ ล้วนมีสาเหตุที่ค้นพบได้ดังนี้ 1. ปัญหาด้านโครงสร้างการปกครองมีสาเหตุมา
จากการควบคุมคณะสงฆ์โดยรัฐ การควบคุมคณะสงฆ์ของรัฐนั้น ควบคุมผ่านพระราชบัญญัติ 
คณะสงฆ์ในแต่ละฉบับที่ผ่านมา โดยนับแต่มีพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2445 หรือ รศ. 121 จน
มากระทั่งถึง พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ในปัจจุบัน คือ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไข
เพ่ิมเติมปี ฉบับ ที่สอง พ.ศ. 2535 ล้วนเป็นการตราพระราชบัญญัติโดยฝ่ายรัฐเพ่ือก าหนดทิศทาง
อนาคตคณะสงฆ์โดยตลอดมา ไม่ปรากฏว่าสมาชิกของคณะสงฆ์คือพระภิกษุสามเณรได้มีส่วนร่วมใน
กา รก า หนดอนาคต ผ่ านการ รอง รับคว ามชอบธ รรม โดยพระร าชบัญญั ติ คณะส งฆ์ 
ตามฐานะสมาชิกของคณะสงฆ์เลย เพราะฉะนั้น โครงสร้าง การบังคับชา การท างานของระบบจึงไม่
สามารถตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดขึ้นในวงการของคณะสงฆ์ได้ ซ้ าร้ายกว่านั้น พระราชบัญญัติ 
คณะสงฆ์ที่ก าหนดโดยรัฐฝ่ายเดียวก็มีแต่รังจะสร้างปัญหาเพิ่มขึ้นในสังฆมณฑลด้วยกันเอง 
 สาเหตุของปัญหาประการต่อมาคือ สาเหตุปัญหาการขาดประสิทธิภาพในการปกครอง 
พบว่า 1. มีสาเหตุมาจากการรวมศูนย์อ านาจการตัดสินใจของมหาเถรสมาคม ที่ต้องรับผิดชอบต่อ
ชะตาชีวิตของพระสงฆ์สามเณรประมานเกือบ 3 แสนรูป ที่มีทั้งหน้าที่ บริหาร นิติบัญญัติ ตุลาการ 
2. สาเหตุต่อมาพบว่า ผู้ปกครองสงฆ์ระดับสูงที่มีอ านาจและอิทธิพลต่อการปกครองสงฆ์จ านวนมาก
ด้อยประสิทธิภาพในการท างานเพราะชราภาพ ความชราภาพของบุคลากรในมหาเถรสมาคมก็ส่งผล
ต่อปัญหาการขาดประสิทธิภาพการปกครองมากพอสมควรเพราะด้วยภาระงานของหน้าที่ใน  
มหาเถรสมาคมก็นับว่ามากมายล าพังสุขภาพของพระในมหาเถรสมาคมยังล าบากแล้วยังต้องมา
รับผิดชอบศาสนกิจที่มากมายกว่าจะส าเร็จลุล่วงได้จ าต้องอาศัยก าลังกายซึ่งมีผลต่อก าลังสติปัญญา
เฉกเช่นเดียวกัน ความกระตือรือร้น ไฟของการลุกโพลงในงานท างานย่อมมืดดับไปตามสภาพอายุ   
3. สาเหตุต่อมาคือ การด้อยความรู้ความสามารถของผู้ปกครองสงฆ์ซึ่งสืบเนื่องมาจากระบบและ
กลไกของคณะสงฆ์ที่ไม่มีการพัฒนาประสิทธิภาพของผู้ปกครองคณะสงฆ์ การด้อยความรู้ของ  
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พระผู้ปกครองสงฆ์นั้นมีส่วนสัมพันธ์กับคุณภาพของการปกครองสงฆ์ด้วย ซึ่งเป็นผลมาจากการที่
คณะสงฆ์เองไม่มีระบบและกลไกของคณะสงฆ์ที่จะมาพัฒนาประสิทธิภาพของผู้ปกครองคณะสงฆ์ให้
มีคุณภาพ และประการสุดท้ายต่อมาคือ สาเหตุของปัญหาหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและความเหมาะสม
ของพระสงฆ์ที่จะได้รับสมณศักดิ์ ซึ่งพบว่า มีสาเหตุมาจาก การก าหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและ
ความเหมาะสมของพระสงฆ์ที่จะได้รับสมณศักดิ์ไว้ที่ต าแหน่งทางปกครองคณะสงฆ์ และการตั้ง
หลักเกณฑ์ของจ านวนเงินเพื่อการสร้างศาสนวัตถุ    
 ภายใต้สภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่ค้นพบนี้ สามารถค้นพบแนวทางแก้ไขในดังนี้  
1. แนวทางในการแก้ไขปัญหาโครงสร้างการปกครองโดยแยกเป็น 2 แนวทาง ในส่วนของแนวทาง
แรกนั้นคือ การแยกศาสนาออกจากรัฐ เพ่ือจัดขอบเขตของอ านาจรัฐและศาสนาให้มีขอบเขตที่
ชัดเจนและเป็นความพยายามลดอ านาจรัฐ ส่วนในแนวทางที่สองนั้นเป็นแนวทางที่แก้ไขปัญหา
โครงสร้างภายในการปกครองคณะสงฆ์เองโดยมีการปรับแก้ระบบและออกแบบการปกครอง  
คณะสงฆ์ใหม่เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อบริบทของโลกสมัยใหม่และอยู่บนการเคารพในกรอบของ
กติกาในระบอบประชาธิปไตย (Democracy) 
 ต่อมาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการขาดประสิทธิภาพในการปกครองโดยการน า
โครงสร้างการปกครองคณะสงฆ์ที่ผู้วิจัยน าเสนอมาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการขาด
ประสิทธิภาพในการปกครอง แนวทางต่อมาก็มีการปฏิรูปการศึกษาคณะสง ฆ์เ พ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพของผู้ปกครองคณะสงฆ์เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดประสิทธิภาพในการปกครอง  
ซึ่งมีรายละเอียดเริ่มต้นตั้งแต่มีการปฏิรูปการศึกษาพระบาลีและต่อมาก็ปฏิรูปการศึกษาคณะสงฆ์ให้
สมสมัย 
 ประการต่อมาคือแนวทางในการแก้ไขปัญหาหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและความเหมาะสม
ของพระสงฆ์ที่จะได้รับสมณศักดิ์โดยการก าหนดหลักเกณฑ์พระสงฆ์ที่จะได้รับสมณศักดิ์โดยแยก
สมณศักดิ์ออกจากอ านาจการปกครองและการปรับปรุงหน่วยงานในการพิจารณาคัดเลือกสมณศักดิ์
ใหม่โดยให้พุทธบริษัทเข้ามามีส่วนคัดเลือกและวางกฎเกณฑ์และการก าหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง
และความเหมาะสมของพระสงฆ์ที่จะได้รับสมณศักดิ์เพ่ือการสร้างศาสนวัตถุที่ค านึงถึงความจ าเป็น
ในด้านประโยชน์ใช้สอยและเพ่ือการสร้างศาสนวัตถุให้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่จะเข้ามามีส่วนร่วม
คิดร่วมสร้างแทนการก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาด้วยจ านวนเงินโดยมีรายละเอียด 
ด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและความเหมาะสมของพระสงฆ์ที่จะได้รับสมณศักดิ์ใหม่  
 

6. ข้อเสนอแนะ 
 สภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหาล้วนมีการเปลี่ยนแปลงพลวัตอย่างต่อเนื่องไม่หยุดนิ่ง
แนวทางในการแก้ไขปัญหาจึงต้องก้าวไปแก้ไขให้ทันท่วงทีและในขณะเดียวกันแนวทางแก้ไขก็ต้อง
สามารถป้องกันแนวโน้มของสภาพปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย ผลการวิจัยอาจไม่สามารถตอบ
โจทย์การแก้ไขสภาพปัญหาของคณะสงฆ์ได้อย่างรอบด้านครบถ้วนจ าต้องอาศัยกรอบในการมอง
ปัญหาและแนวทางแก้ไขใหม่ๆ อยู่ตลอด เช่น การปกครองคณะสงฆ์ไม่ใช่เพียงเป็นสิ่งที่เอ้ือให้เกิด
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ความมั่นคงหนักแน่นในพระธรรมวินัยของพระภิกษุสามเณรเท่านั้นเหนือสิ่งอ่ืนใด เรื่องการปกครอง
คณะสงฆ์ก็สามารถมีส่วนที่จะสร้างท่าทีมุมมองต่อเพ่ือนต่างศาสนิกทางศาสนาว่าเราควรเข้าไป
ปฏิสัมพันธ์ได้อย่างไรบ้าง  
 สภาพสังคมที่ศาสนาต่างๆ ได้พยายามขยับตัวเข้ามามีบทบาทต่อสังคมมากขึ้น 
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างศาสนิกต่างศาสนา อาจช่วยลดความขัดแย้งกันได้มากขึ้น  
หากมีการปะทะกันทางบทบาทและแนวคิดของแต่ละศาสนาในการขยายตัวของศาสนาสู่บทบาท
ทางสังคม และขยายการมองเรื่องของคณะสงฆ์ที่ เชื่อมโยงกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ  
สังคม การเมืองนั้น เป็นสิ่งที่ผู้วิจัยคิดว่าควรจะมีการวิจัยในส่วนนี้เพ่ือขยายมุมมองความเชื่อมโยง
ของสภาพปัญหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาในลักษณะแบบเชื่อมโยงเข้าหากันด้วยกันมากกว่า
ที่จะมองเฉพาะประเด็นความมั่นคงคณะสงฆ์แต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งไม่สามารถตอบค าถาม 
และความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสภาพของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและ 
ทวีความซับซ้อนมากขึ้น  
 การที่คณะสงฆ์จะปรับบทบาทและวางสถานะต าแหน่งของตนอย่างไรในสังคม
ประชาธิปไตย การแยกรัฐออกจากศาสนาหรือคงอ านาจของคณะสงฆ์ไว้ภายใต้อ านาจรัฐดังเดิม  
งานวิจัยในต่อไปจึงควรตอบประเด็นเหล่านี้ และขยับขยายมุมองของวิธีวิทยาแบบสหวิทยาการ 
มากขึ้น ก็น่าจะช่วยให้ค าตอบและสร้างทางเลือกจัดวางต าแหน่งของคณะสงฆ์ให้สามารถอยู่อย่างมี
ความหมายในสังคมโลกต่อไป 
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและแหล่งการเรียนรู้  และการวัดผลประเมินผล 2) ผลการทดลอง 
ใช้หลักสูตรเสริม พบว่า ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความมีจิตสาธารณะ และความสามัคคี  
ของนักเรียนกลุ่มทดลองหลังเรียนตามหลักสูตรเสริมสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 
3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนตามหลักสูตรเสริมอยู่ในระดับมาก 
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ABSTRACT 
 Objectives of this research were: 1) to develop an enrichment curriculum 
to enhance morality in the ASEAN Community era through applying the 
contemplative and Yoniso manasikara concepts for primary students under the 
Office of Sakon Nakhon Primary Education Service Area 1, 2) to investigate the 
results of experiment in using the enrichment curriculum, the students’ morality 
after learning according to the enrichment curriculum was compared to that before 
learning and the criterion of 70 percent of full score, and 3) to study the students’ 
satisfaction with learning through the enrichment curriculum.  
 The research procedure was developed into 4 steps: 1) investigating basic 
information, 2) drafting the enrichment curriculum, 3) experimenting in 
implementation of the created curriculum, and 4) revising the enrichment 
curriculum. A sample of 20 fifth grade students at Phonngam Khok Withayakhan 
school, Office of Sakon Nakhon Primary Education Service Area 1 was assigned  
into a treatment group. The instruments used in study were a form for measuring 
morality in the aspects of discipline, responsibility, public mind and harmony, and  
a form for assessing students’ satisfaction with instruction using the curriculum.  
The type of experiment was one group pretest-posttest design. The statistics used 
to analyze data were mean, standard deviation, dependent samples t-test, and one 
sample t-test.  
 Findings of the research were as follows: 1) The enrichment curriculum 
was composed of: problem and need, principles, objectives, learning outcome, 
content structure, learning activities, media and learning sources, and measurement 
and evaluation. 2) The results of implementing the enrichment curriculum showed 
that discipline, responsibility, public mind, and harmony of students in the 
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treatment group after learning through the enrichment curriculum were significantly 
higher than that before learning at the .05 level, and were higher than the criterion 
of 70 percent of full score at the .o5 level, and 3) The students were satisfied with 
instruction through the enrichment curriculum at high level  
 

Keywords: Development of Enrichment Curriculum, Morality in the ASEAN  
               Community Era, Contemplative Education, Yoniso manasikara 
 
 
1. บทน า 
 ปัจจุบันคนไทยก าลังประสบปัญหาวิกฤตค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และพฤติกรรมที่
เปลี่ยนไป โดยเป็นผลกระทบมาจากการเลื่อนไหลทางวัฒนธรรมจากต่างชาติเข้ามาสู่ประเทศไทย
ผ่านสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนยังขาดทักษะในด้านการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ ไม่สามารถคัดกรอง และเลือกรับวัฒนธรรมที่ดี อีกทั้งผู้ผลิตเว็บไซด์ สื่อสารมวลชน 
ทั้งสื่อโทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ จ านวนมากขาดความเข้มงวดทางจรรยาบรรณใน  
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเชิงลบ ท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนค่านิยมและพฤติกรรมที่เน้นวัตถุนิยม
และบริโภคนิยมมากขึ้น ขาดจิตส านึกสาธารณะ ให้ความส าคัญกับส่วนตนมากกว่าส่วนรวม ท าให้
คุณธรรมและจริยธรรมของคนไทยลดลง น าไปสู่ปัญหาทางสังคมต่างๆ อาทิ ปัญหาเด็กและเยาวชน 
ปัญหาการขาดสัมพันธภาพภายในครอบครัว รวมทั้งปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมอ่ืนๆ (Office 
of National Economic and Social Development, 2554 : 13) จ าเป็นต้องมีการพัฒนา
คุณภาพคนไทยทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา คุณธรรม 
จริยธรรม อารมณ์ มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีทักษะในการประกอบอาชีพ มีความมั่นคงใน
การด ารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี และอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข โดยที่คุณธรรมและจริยธรรม ถือเป็นปัจจัย
ส าคัญประการหนึ่งในการด าเนินบทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้น า ผู้ตามที่ดี เนื่องจากคุณธรรมและ
จริยธรรมเป็นคุณสมบัติส าคัญ ที่ท าให้ผู้น าและผู้ตามสามารถได้รับการยอมรับความเชื่อถือ 
ตลอดจนการนับถือจากบุคคลต่างๆ ทั้งในองค์กรและในสังคมทั่วไป ดังนั้น ถ้าผู้น าและผู้ตามขาด
คุณธรรมและจริยธรรมย่อมไม่เป็นท่ียอมรับต่อบุคคลทั่วไปในองค์กรและในสังคม (Jarueayporn 
Toranin, 2554 : 3)  ซ่ึงคุณธรรมจริยธรรมที่จ าเป็นต้องส่งเสริมอันดับแรกคือระเบียบวินัย  
เนื่องจากมนุษย์ถูกก าหนดให้เกิดมาอยู่ร่วมกันเป็นหมู่หรือกลุ่มที่เรียกว่าสังคม ระเบียบวินัยหรือ  
กฎกติกาของสังคมจึงเป็นเรื่องจ าเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้และน าไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  
(Pisit Chareonsuk, 2556) โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนควรได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 
อย่างเหมาะสมเพ่ือจะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนใน 
ปี พ.ศ. 2558 เยาวชนไทยเป็นผู้ได้รับผลกระทบมากที่สุดโดยเฉพาะด้านคุณธรรมที่ควรเร่งปลูกฝัง
ให้กับเยาวชนไทย ดังงานวิจัยที่ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) กระทรวงศึกษาธิการที่
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ศึกษาสถานการณ์และปัญหาด้านก าลังคนโดยรวม สรุปได้ว่า คุณภาพก าลังคนขาดคุณลักษณะทั้ง
ด้านคุณลักษณะและทักษะที่จ าเป็น เช่น ความรับผิดชอบในงาน ความซื่อสัตย์ ความอดทน  
ความขยัน ความมีวินัย และการตรงต่อเวลา นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับสวนดุสิตโพล  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนดุสิตท าการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณธรรมของเยาวชนไทยของนักเรียน นักศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูอาจารย์ และ ผู้ปกครอง จากทั่วประเทศ โดยสุ่มตัวอย่างจากจังหวัดต่างๆ 
ที่เป็นตัวแทนของภูมิภาค จ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 2,788 คน (นักเรียน/นักศึกษา 1,641 คน 
ผู้บริหาร/ครู/อาจารย์ 679 คน และผู้ปกครอง 468 คน ระหว่างวันที่ 10-18 มีนาคม 2550  
ในประเด็น 10 คุณธรรมของเยาวชนไทย ที่ควรเร่งสร้าง/ปลูกฝัง มีอะไรบ้าง ได้ผลเรียงตามล าดับ
ดังนี้คือ 1) ความมีระเบียบวินัย 2) ความซื่อสัตย์ 3) ความขยันหมั่นเพียร 4) ความมีน้ าใจ
เ อ้ือเ ฟ้ือเผื่ อแผ่  5 )  ความสุภาพ/มีสัมมาคารวะ 6 )  ความกตัญญู  7 )  ปลูกจิตส านึกที่ ดี  
8) ความสามัคคี 9) ความมีเหตุมีผล และ 10) การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 
(Office of Education Commission, Ministry of Education, 2554 : 5-8) หลักสูตรเสริมเป็น
ทางเลือกหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมส าหรับเยาวชนเพราะเป็นหลักสูตร
ที่เพ่ิมทั้งความรู้ ทักษะและพัฒนาทักษะการคิด และยังมุ่งพัฒนาแรงจูงใจให้ผู้เรียนคิดอย่างเสรี เป็น
คนมีวินัยในการเรียนรู้ สามารถชี้น าตนเอง (Self–Directed) มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มีแรงดลใจใน
อาชีพ มีความเชื่ออ านาจในตน นอกจากนี้หลักสูตรเสริมยังพิจารณาทั้งเนื้อหาและกระบวนการ 
หลักสูตรเสริมอาจเป็นการเพิ่มเนื้อหาของการเรียนรู้ที่ไม่มีในหลักสูตรปกติ อาจเป็นเนื้อหาที่มีความ
ลึกความกว้างมากขึ้น หรือขยายกลยุทธ์ในการสอนให้แตกต่างไปจากเดิม หลักสูตรเสริมจะ 
มีประสิทธิผลมากขึ้น ถ้าหากเป็นการขยายหลักสูตรเดิมและผู้สอนทราบความต้องการของผู้เรียน
หรือทราบวัตถุประสงค์ว่าจะให้เกิดอะไรแก่ผู้เรียน (Vijitporn Lorsuwannakul, 2544) ซึ่งการ
เสริมสร้างคุณธรรมส าหรับเยาวชนสามารถท าได้โดยการให้ความรู้คู่คุณธรรมที่มีการส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ (จิตตปัญญาศึกษา) ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่น้อมสู่ใจอย่าง
ใคร่ครวญและค้นหาความจริงของสรรพสิ่งเป็นการเรียนรู้ที่สร้างกระบวนทัศน์ใหม่ จัดหลักสูตร  
เน้นการปลูกฝังความตระหนักรู้ ความเมตตา จิตส านึกต่อส่วนรวม การน าปรัชญาแนวพุทธมา
พัฒนาจิตและฝึกปฏิบัติจนผู้เรียนเกิดปัญญาสามารถเชื่อมโยงศาสตร์ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในชีวิต 
(Sumon Amornvivat, 2548 : 14) และควรมีการส่งเสริมมุ่งปลุกเร้าให้เกิดคุณธรรมหรือกุศลธรรม
ต่างๆ เน้นที่การสกัดหรือข่มตัณหามีลักษณะเป็นการเสริมสร้างพลังหรือปริมาณฝ่ายดีขึ้นมากดทับ
ข่มทับหรือบังฝ่ายชั่วไว้ให้ผลขึ้นกับกาลชั่วคราวหรือเป็นเครื่องเตรียมหนุนเสริมความพร้อมและ
สร้างนิสัย ที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการระดับจริยธรรม (Phrapromkunaporn (P.A.Payutto), 2556 : 
4) 
 ดังนั้น ผู้วิจัยในฐานะพระสงฆ์ซึ่งมีบทบาทในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้เกิด 
แก่ฆราวาส และยังท าหน้าที่เป็นครูพระผู้สอนศีลธรรมในโรงเรียนประถมศึกษา จึงเห็นความส าคัญ 
และสนใจพัฒนาหลักสูตรเสริมเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมในยุคประชาคมอาเซียน โดยใช้แนวคิด 
จิตตปัญญาศึกษาและโยนิโสมนสิการ ส าหรับนักเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
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การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ขึ้น ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ใช้จัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน 
มีคุณธรรมในยุคประชาคมอาเซียน ได้แก่ ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความมีจิตสาธารณะ 
และความสามัคคี อีกทั้งยังเป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้คุณธรรมควบคู่ไปกับการ
พัฒนาการคิด การค้นหาศักยภาพของตัวเอง ผ่านการจัดประสบการณ์ตรงที่ให้นักเรียนได้สัมผัสชีวิต
ของตนเองและผู้อ่ืนด้วยการฝึกปฏิบัติการเสริมพลังฝ่ายดีมากดทับฝ่ายไม่ดีไว้ในสถานการณ์จริง 
หรือคล้ายจริงและเชื่อมโยงสิ่งที่ได้ปฏิบัติกับชีวิตประจ าวัน ในบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีความเป็น
กัลยาณมิตรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนผลการปฏิบัติที่หลากหลายเพ่ือให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจตามเป็นจริงและเกิดคุณธรรม เป็นหลักสูตรที่มีความเหมาะสม และสามารถน าไปใช้ใน 
การพัฒนาคุณธรรมของนักเรียนได้ อีกทั้งยังเป็นแนวทางส าหรับผู้สนใจในการสร้างหลักสูตร
เสริมสร้างคุณธรรมให้กับนักเรียนหรือกลุ่มเป้าหมายอื่นต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรเสริมเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมในยุคประชาคมอาเซียนโดยใช้
แนวคิดจิตตปัญญาศึกษาและโยนิโสมนสิการ ส าหรับนักเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
 2.2 เพ่ือศึกษาผลการทดลองใช้หลักสูตรเสริมเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมในยุคประชาคม
อาเซียนโดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาศึกษาและโยนิโสมนสิการ ส าหรับนักเรียนประถมศึกษา   
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  
  2.2.1 เปรียบเทียบคุณธรรมของนักเรียนก่อนและหลังเรียนตามหลักสูตรเสริมเพ่ือ
เสริมเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมในยุคประชาคมอาเซียนโดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาศึกษาและโยนิโส
มนสิการ ส าหรับนักเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 
เขต 1 
  2.2.2 เปรียบเทียบคุณธรรมของนักเรียนหลังเรียนตามหลักสูตรเสริม 
เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมในยุคประชาคมอาเซียนโดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาศึกษาและโยนิโสมนสิการ  
ส าหรับนักเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  
กับเกณฑ์ที่ก าหนดคือมีคะแนนคุณธรรมร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม ขึ้นไป 
  2.2.3 ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนตามหลักสูตรเสริมเพ่ือ
เสริมสร้างคุณธรรมในยุคประชาคมอาเซียนโดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาศึกษาและโยนิโสมนสิการ  
ส าหรับนักเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  
 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
 3.1 ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 3.1.1. ประชากรในการทดลองใช้หลักสูตร ได้แก่ นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4, 5, 6 
โรงเรียนในสังกัดศูนย์อ านวยการเครือข่ายนาแก้วบ้านแป้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
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ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จ านวน 11 โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 660 
คน   
 3.1.2. กลุ่มตัวอย่างในการทดลองใช้หลักสูตร ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
จ านวน 1 ห้องเรียน โรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคาร สังกัดศูนย์อ านวยการเครือข่ายนาแก้วบ้านแป้น 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 
20 คน ซ่ึงได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพราะมีการจัดห้องเรียนแบบ
คละความสามารถ 
 3.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 คุณธรรมในยุคประชาคมอาเซียนที่ต้องการเสริมสร้างให้เกิดกับนักเรียน ประกอบด้วย 
ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความมีจิตสาธารณะ และความสามัคคี 
 3.3 ขอบเขตด้านตัวแปร 
 3.3.1. ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรเสริมเพ่ือเสริมสร้าง
คุณธรรมในยุคประชาคมอาเซียนโดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาศึกษาและโยนิโสมนสิการ  
 3.3.2. ตัวแปรตาม ได้แก่  
  1) คุณธรรมของนักเรียนในยุคประชาคมอาเซียน  ความมีระเบียบวินัยความ
รับผิดชอบ ความมีจิตสาธารณะ และความสามัคคี 
  2) ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนตามหลักสูตรเสริมเพ่ือเสริมสร้าง
คุณธรรมในยุคประชาคมอาเซียนโดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาศึกษาและโยนิ โสมนสิการ  
ส าหรับนักเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1   
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตรเสริมเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมในยุคประชาคมอาเซียนโดยใช้
แนวคิดจิตตปัญญาศึกษาและโยนิโสมนสิการ ส าหรับนักเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ผู้วิจัยด าเนินการเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน โดยการวิเคราะห์แนวคิดพ้ืนฐานจากเอกสารและ
สอบถามสภาพปัจจุบันและสภาพที่คาดหวังในการเสริมสร้างคุณธรรมของนักเรียนในยุคประชาคม
อาเซียนกับผู้น าชุมชน ผู้ปกครอง ครูประจ าชั้น และผู้บริหารสถานศึกษา จากนั้นน าผลหา
ความส าคัญและความต้องการจ าเป็นของการเสริมสร้างคุณธรรมในยุคประชาคมอาเซียน  
(needs assessment) โดยผู้วิจัยเรียงล าดับความต้องการจ าเป็นจากมากไปหาน้อย โดยวิธี 
Modified Priority Needs Index (PNI modified) ซึ่งผู้วิจัยก าหนดเกณฑ์ความต้องการจ าเป็น 
ที่ยอมรับได้คือมีความต้องการจ าเป็นอยู่ในระดับ .20 ขึ้นไป  
 ขั้นตอนที่ 2 การยกร่างหลักสูตรเสริม โดยการน าข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 มายกร่าง
หลักสูตรเสริมและคู่มือการใช้หลักสูตรเสริม จากนั้นตรวจสอบโครงร่างหลักสูตรเสริมและคู่มือ 
การใช้หลักสูตรเสริม โดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งผู้วิจัยก าหนดเกณฑ์ความเหมาะสมของร่างหลักสูตรเสริม
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และคู่มือการใช้หลักสูตรเสริมที่ยอมรับได้ คือมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากขึ้นไปคือระดับ 3.51 
ขึ้นไป 
 ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้หลักสูตรเสริม โดยใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคาร สังกัดศูนย์อ านวยการเครือข่ายนาแก้วบ้านแป้น ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 20 คน ตามแบบ
แผนการทดลองหนึ่งกลุ่มทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (One Group Pretest-Posttest Design)   
 ขั้นตอนที่ 4 การปรับปรุงหลักสูตรเสริมโดยน าผลจากการประเมินมาปรับปรุงและแก้ไข
หลักสูตรเสริม เพ่ือท าให้หลักสูตรเสริม มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
 

5. ผลการวิจัย  
 5.1 ผลการพัฒนาหลักสูตรเสริม  
 5.1.1 หลักสูตรเสริมที่พัฒนาขึ้น มีองค์ประกอบ คือ 1) ปัญหาและความจ าเป็น  
2) หลักการ 3) จุดหมาย 4) ผลการเรียนรู้ 5) โครงสร้างเนื้อหา 6) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
7) สื่อและแหล่งการเรียนรู้ และ 8) การวัดและประเมินผล ซึ่งผลการประเมินความเหมาะสมโดย
ผู้เชี่ยวชาญ พบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยแต่ละองค์ประกอบ มีสาระส าคัญดังนี้ 
  5.1.1.1 ปัญหาและความจ าเป็น ได้แก่ ปัญหาที่คนไทยก าลังประสบ คือ การขาด
คุณธรรมของเด็กและเยาวชน การพัฒนาคุณธรรมในยุคประชาคมอาเซียน และแนวทางการพัฒนา
คุณธรรมในยุคประชาคมอาเซียน 
  5.1.1.2 หลักการ ได้แก่ 1) ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้คุณธรรมควบคู่ไปกับการ
พัฒนาการคิด การค้นหาศักยภาพของตัวเอง ผ่านการจัดประสบการณ์ตรง 2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
สัมผัสชีวิตของตนเองและผู้อ่ืนด้วยการฝึกปฏิบัติการพิจารณาเพ่ือเข้าถึงความจริง โดยสืบค้นหา
เหตุผล การมองเหตุการณ์ สถานการณ์ ความเป็นไปของสิ่งทั้งหลายอย่างรู้เข้าใจธรรมดา ธรรมชาติ
ของมัน การมองให้ครบทั้งข้อดี  ข้อเสีย และทางแก้ไขหาทางออกให้หลุดรอดปลอดพ้น 
จากข้อบกพร่องต่างๆ 3) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเชื่อมโยงสิ่งที่ได้ปฏิบัติกับชีวิตประจ าวัน ในบรรยากาศ
การเรียนรู้ที่มีความเป็นกัลยาณมิตร และ 4) ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนผลการ
ปฏิบัติที่หลากหลายเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจตามเป็นจริงและเกิดคุณธรรม  
  5.1.1.3 จุดหมาย ได้แก่ 1) เสริมสร้างให้ผู้เรียนสามารถควบคุมตนเองทั้งด้าน
อารมณ์และพฤติกรรม ให้ปฏิบัติตนตามระเบียบข้อบังคับที่ได้บัญญัติไว้  2) เสริมสร้างให้ผู้เรียนมี
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่การเป็นนักเรียน ในการดูแลรักษาความสะอาดของโรงเรียน ดูแลรักษา
ทรัพย์สินของโรงเรียน 3) เสริมสร้างให้ผู้เรียนช่วยเหลือผู้อ่ืนด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน
และการร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสั งคม 4) เสริมสร้างให้ผู้เรียนเข้ามี 
ส่วนร่วม ช่วยแก้ปัญหาในกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชนและสังคมตามสถานการณ์ที่
เกิดข้ึนและ 5) เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความพร้อมเพรียงกัน เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ร่วมมือกันกระท า
กิจกรรมในการศึกษาเล่าเรียน ในการอยู่ร่วมกันในครอบครัว ในชุมชน 



ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 256048

  5.1.1.4 ผลการเรียนรู้ ได้แก่ 1) สืบค้น อธิบายความหมาย ความส าคัญ ลักษณะ
ของบุคคลที่มีคุณธรรมด้านความมีระเบียบวินัย  ความรับผิดชอบ ความมีจิตสาธารณะ  
และความสามัคคี 2) วิเคราะห์แนวทางปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีคุณธรรมด้านความมีระเบียบวินัย  
ความรับผิดชอบ ความมีจิตสาธารณะ และความสามัคคี 3) เห็นคุณค่า เกิดความตระหนักและ
ปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีคุณธรรมด้านความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความมีจิตสาธารณะ และ
ความสามัคคี 
  5.1.1.5 โครงสร้างเนื้อหา ได้แก่ หน่วยการเรียนรู้ จ านวน 4 หน่วยการเรียนรู้ คือ 
ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความมีจิตสาธารณะ และความสามัคคี 
  5.1.1.6 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดกิจกรรมตามหลักการแนวคิดจิตตปัญญา
ศึกษาและโยนิโสมนสิการ ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การสร้างความพร้อม 
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาการคิดแบบโยนิโสมนสิการ ขั้นตอนที่ 3 การสร้างแนวทางปฏิบัติ ขั้นตอนที่ 
4 การฝึกปฏิบัติตน ขั้นตอนที่ 5 การสะท้อนผลการปฏิบัติ 
  5.1.1.7 สื่อและแหล่งการเรียนรู้ ได้แก่ 1) สื่อของจริง 2) สื่อมัลติมีเดีย  
3) นิทาน 4) กรณีตัวอย่าง 5) แผนผังความคิด 6) ห้องสมุด และ 7) ห้องจริยธรรม 
  5.1.1.8 การวัดและประเมินผล  ได้แก่  การวัดและประเมินผลก่อนเรียน  
ระหว่างเรียนและหลังเรียน 
 5.2 ผลการทดลองใช้หลักสูตรเสริมท่ีพัฒนาขึ้น  
 พบว่า หลังการเรียนตามหลักสูตรเสริมนักเรียนมีคุณธรรม ด้านความมีระเบียบวินัย 
ความรับผิดชอบ ความมีจิตสาธารณะ และความสามัคคี สูงกว่าก่อนเรียนตามหลักสูตรเสริม  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนตามหลักสูตรเสริมอยู่ในระดับมาก 
 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรเสริมเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมในยุคประชาคมอาเซียนโดย
ใช้แนวคิดจิตตปัญญาศึกษาและโยนิโสมนสิการ ส าหรับนักเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 มีประเด็นน าสู่การอภิปรายผล ดังนี้ 
 1. จากผลการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรเสริม มีความเหมาะสมมาก และคู่มือ
การใช้หลักสูตรเสริม มีความเหมาะสมมาก ทั้งนี้เพราะในการพัฒนาหลักสูตรเสริมได้มีการศึกษา
ข้อมูลพ้ืนฐาน แนวคิดทฤษฎีพ้ืนฐาน มีการก าหนดองค์ประกอบหลักสูตรเสริมและมีหลักการ 
จุดหมาย การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ชัดเจน เป็นไปตามแนวคิดของวิชัย วงษ์ใหญ่นักพัฒนา
หลักสูตรที่กล่าวว่าหลักสูตรเสริม (Enrichment Curriculum) เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น 
เพ่ือจุดมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงมีระยะเวลาในการใช้หลักสูตรไม่มากนัก เน้น
การเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่หรือพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียน
เฉพาะด้านและการพัฒนาหลักสูตรเสริมควรค านึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ต้องการให้เกิดกับ
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นักเรียนโดยวิเคราะห์คุณลักษณะของนักเรียนอันพึงประสงค์ของแต่ละโรงเรียนเป็นตัวตั้ง ซึ่งเป็น
การแสดงลักษณะที่โดดเด่นของคน เช่นระบบการคิด การใฝ่รู้ ค่านิยม และคุณธรรมจริยธรรม  
ซึ่งหลอมรวมเป็นบุคลิกภาพ นักเรียนจะได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพเหล่านี้ผ่านกิจกรรมพัฒนา
นักเรียนเพ่ือบรรลุคุณลักษณะอันพึงประสงค์ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเสริม (Vichai 
Vongyai 2552 : 3) รวมถึง  Davis อ้างถึงใน วิจิตร์พร  หล่อสุวรรณกุล กล่าวว่า หลักสูตรเสริมเป็น
หลักสูตรที่ขยายทั้งความกว้างและความลึกมากกว่าหลักสูตรปกติเป็นหลักสูตรที่เพ่ิมทั้งความรู้ 
ทักษะและพัฒนาทักษะในการคิด หลักสูตรเสริมอาจมีเนื้อหานอกเหนือจากหลักสูตรปกติ  
(Vijitporn Lorsuwannakul, 2544) 
 2. ผลการทดลองใช้หลักสูตรเสริม นักเรียนมีคะแนนคุณธรรมด้านความมีวินัย  
ความรับผิดชอบ ความมีจิตสาธารณะ และความสามัคคี หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนตามหลักสูตร
เสริมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีคุณธรรมด้านความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความมีจิต
สาธารณะ และความสามัคคี สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรเสริม อยู่ในระดับ
มาก ทั้งนี้เพราะหลักสูตรเสริมที่พัฒนาขึ้นมี 8 องค์ประกอบ คือ 1) ปัญหาและความจ าเป็น  
เป็นส่ วนที่ แสดงให้ เห็นถึ งสภาพปัญหาและความส าคัญของการพัฒนาหลักสูตรเสริม 
2) หลักการ เป็นการระบุแนวคิดที่น ามาใช้พัฒนาหลักสูตรเสริม 3) จุดหมาย เป็นส่วนบ่งบอก 
คุณภาพของผู้เรียนเมื่อเรียนจบหลักสูตรเสริม 4) ผลการเรียนรู้ เป็นส่วนที่ระบุว่าผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถตามจุดมุ่งหมายที่หลักสูตรเสริมก าหนดไว้ 5) โครงสร้างเนื้อหา เป็นส่วนที่บ่งบอก
คุณธรรมในยุคประชาคมอาเซียนที่นักเรียนต้องเรียนรู้  6) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เป็น
กระบวนการท าให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 7) สื่อและแหล่งการเรียนรู้  เป็นส่วนที่ ใช้จัดการจัดการเรียนการสอนให้ 
มีประสิทธิภาพ และ 8) การวัดผลประเมินผล เป็นกระบวนการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ 
ของผู้เรียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งเป็นไปตามลักษณะหลักสูตรเสริมของ  Vichai 
Vongyai (2552 : 2 - 3) ที่กล่าวว่าหลักสูตรเสริมมีลักษณะเด่นที่ความหลากหลายของเนื้อหาวิชา
และวิ ธีการสอนที่ สามารถพัฒนาสมรรถนะของผู้ เ รี ยนได้และมีองค์ประกอบที่ ส าคัญ  
ดังนี้ 1) จุดมุ่งหมายของหลักสูตร หมายถึง คุณภาพของผู้เรียนเมื่อเรียนจบหลักสูตรประกอบด้วย
ความรู้ในเนื้อหาสาระ ทักษะกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการคิดขั้นสูง และคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมอันพึงประสงค์ 2) เนื้อหาสาระ หมายถึง สาระการเรียนรู้ วิชาความรู้ รวมทั้งประสบการณ์
ต่าง ๆ ที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้ไปตามล าดับขั้นตอนเพ่ือให้มีความรู้ความสามารถตามจุดมุ่งหมายที่
หลักสูตรก าหนดไว้  3) การจัดการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการใช้หลักสูตรกับผู้เรียนในเชิง 
บูรณาการซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้สอนที่จะต้องด าเนินการจัดการเรียนรู้ในเนื้อหาสาระต่าง ๆ ให้ผู้เรียน  
มีความรู้ความเข้าใจสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  
รวมทั้งทักษะในการเรียนรู้  มีกระบวนการคิดที่มีประสิทธิภาพและมีพฤติกรรมที่ งดงาม   
4) การวัดและประเมินผล หมายถึง กระบวนการตรวจสอบและประเมินคุณภาพของผู้เรียนภายหลัง  
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การจัดการเรียนรู้ การประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้ รวมถึงมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

Attapong Sukmart  (2443) ที่ได้พัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ซึ่งคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน
ประกอบด้วยความตระหนักรู้ในตนเอง ความเมตตากรุณา และจิตสาธารณะ ด าเนินการตามรูปแบบ
การวิจัยและพัฒนา 4 ขั้นตอน คือ การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน การพัฒนาหลักสูตร การทดลองใช้
หลักสูตร การปรับปรุงและแก้ไขหลักสูตร หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยองค์ประกอบ  
คือ หลักการและเหตุผล แนวคิดพ้ืนฐาน จุดมุ่งหมาย โครงสร้างหลักสูตร กิจกรรมการเรียนรู้  
สื่อการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้และแนวการวัดและประเมินผล ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ประกอบด้วย การสร้างความพร้อม การเสริมสร้างคุณลักษณะการคิดการเชื่อมโยง พบว่านักเรียน
กลุ่มทดลองมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณลักษณะความตระหนักรู้ในตน ความเมตตากรุณา 
และจิตสาธารณะ เปลี่ยนแปลงไปหลังการทดลองสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .001 และ นักเรียนมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรในระดับมากที่สุด และยังมีความ
สอดคล้องกับงานวิจัยของวิจิตรพรรณ  ลาภะ ที่ได้พัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างจิตสาธารณะ ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ด าเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานในการ
พัฒนาหลักสูตร 2) การสร้างและประเมินคุณภาพหลักสูตร 3) การศึกษาผลการใช้หลักสูตร พบว่า
หลักสูตรเสริมสร้างจิตสาธารณะส าหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีองค์ประกอบที่มีคุณภาพ
ระดับมาก และนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้หลักสูตร มีคะแนนจากการท าแบบวัดจิตสาธารณะ
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 75 ของ
คะแนนเต็ม (Vijitpan Lapa, 2557) 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ก่อนน าหลักสูตรเสริมเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมในยุคประชาคมอาเซียนโดยใช้แนวคิด
จิตตปัญญาศึกษาและโยนิโสมนสิการไปใช้ครูผู้สอนควรศึกษาเอกสารหลักสูตรทั้งหมดอย่างละเอียด  
 2. ควรค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียนและบริบทของโรงเรียน 
 3. ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เป็นไปตามขั้นตอนของหลักการของแนวคิดจิตตปัญญา
ศึกษาและโยนิโสมนสิการ         
 7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการพัฒนาหลักสูตรเสริมเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมในยุคประชาคมอาเซียน  
ให้ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา รวมถึงนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 
 2. ควรศึกษาและพัฒนาหลักสูตรเสริมเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมในยุคประชาคมอาเซียนใน
คุณธรรมด้านอื่นๆ ที่มีความส าคัญจ าเป็นส าหรับด ารงชีวิตในยุคประชาคมอาเซียน 
 3. ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เป็นไปตามขั้นตอนของหลักการของแนวคิดจิตตปัญญา
ศึกษาและโยนิโสมนสิการ 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการ  
การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร 

THE FACTORS EFFECTED FOR THE SUCCESS IN MANAGEMENT OF 
PARIYATTIDHAMMA EDUCATION DHAMMA SECTION OF 

PHICHIT PROVINCE SANGHA ORDER 
 

พระครูวิโชติสิกขกิจ (ณรงค์ กิตฺติธโร) สุรพล สุยะพรหม อภินันท์ จันตะนี 
Phrakruvichotsikkhakij (Narong Kittitaro) Surapon Suyaprom Aphinant Chantanee 

 
บทคัดย่อ 

  บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1 )  เ พ่ือศึกษาสภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรค 
การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม 2) เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรม แนวคิดและทฤษฎีท่ี
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม 3 )  เ พ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่ งผล 
ต่อความส าเร็จในการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสานวิธีทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ส าหรับ 
การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 19  
รูป/คน และการสนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 9 รูป/คน โดยการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ
อรรถาธิบายและพรรณนาความ ส่วนการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง  
จ านวน 169 รูป/คนด้วยแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาได้แก่ความถี่ ค่าร้อยละ  
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  ผลการวิจัยพบว่า 
 1. สภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ได้แก่ 
ด้านบุคลากร คือครูอาจารย์ขาดความรู้ ขาดประสบการณ์ ไม่สามารถประยุกต์ใช้กับสภาพจริง  
ขาดการศึกษาอบรม ขาดขวัญและก าลังใจ ส านักเรียนจะมีคุณภาพหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับบุคลากร  
ทุกฝ่าย ด้านงบประมาณ การเงินมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการเรียนการสอน เพ่ือส่งเสริมกิจกรรม
การเรียนการสอน เช่น อัตราค่าจ้างอาจารย์ประจ า อาจารย์พิเศษ บุคลากรเจ้าหน้าที่ทุกแผนก 
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รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้าง การซ่อมบ ารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ ค่าน้ าประปา ค่าไฟฟ้า ค่ารักษาความ
สะอาดและอ่ืนๆ ด้านวัสดุอุปกรณ์ ขาดวัสดุอุปกรณ์เพ่ือส่งเสริมการศึกษานักธรรม คือสื่ออุปกรณ์
การศึกษาที่จ าเป็น เช่น หนังสือแบบเรียน ต าราเรียน คู่มือประกอบการศึกษา เคร่ืองใช้สอยภาย  
ในส านักเรียนและอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแผนกธรรม ด้านการจัดการ ส าหรับจุดอ่อนขาด
บุคลากรทั้งครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และอ่ืนๆ อีกหลายประการที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกธรรม เม่ือบุคลากรเริ่มมีจ านวนน้อยลงๆ ก็ท าให้การเรียนการสอนต้องปรับกลยุทธ์ใหม่ 
ให้สอดคล้องกับปัจจุบัน 
  2. หลักพุทธธรรม แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาพระปริยัติ ธรรม 
แผนกธรรม ได้แก่ อิทธิบาท คือฉันทะ ความพอใจในการท างานด้วยความรับผิดชอบ วิริยะ  
ความเพียรพยายามด้วยความอดทน จิตตะ ความเข้าใจสภาพแวดล้อมการเรียนการสอน วิมังสา 
การพิจารณากระบวนการเรียนการสอน แนวคิดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ศิลปะการท างานให้ส าเร็จโดย
อาศัยบุคคลอ่ืน ส าหรับทฤษฎีที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่  การวางแผน การจัดองค์การ การชี้น า  
และการควบคุม  
  3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม ได้แก่ ด้าน
บุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านการจัดการ นอกจากนั้น ผู้บริหารต้องส่งเสริม
กระบวนการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมให้สอดคล้องตามนโยบายของแม่กองธรรม
สนามหลวงได้แก่ ด้านการวางแผนเพ่ือส่งเสริมการศึกษาแผนกธรรม ด้านการวางแผน ด้านการจัด
องค์การ ด้านการชี้น า ด้านการควบคุม  
 การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมตามหลักอิทธิบาท ได้แก่ ด้านฉันทะ ความพอใจ
รับผิดชอบ ผู้บริหารสนับสนุนการเรียนการสอนทั้งบุคคล การเงิน วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการ  
เน้นนักเรียนมีศีลธรรม กตัญญูต่อสถาบัน ต่อครอบครัว ต่อตัวเอง ส่งเสริมให้ครูอาจารย์ใช้วิธีสอน
จากความรู้และประสบการณ์ ด้านวิริยะ ความเพียรพยายาม ผู้บริหารสนับสนุนการศึกษาวิชา
ธรรมะเพ่ือปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน ก าหนดคณะกรรมการดูแลวิธีการฝึกอบรมครูอาจารย์ ส่งเสริม
ให้ครูอาจารย์เพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ ด้านจิตตะ ความตั้งใจ ผู้บริหารต้องมีความตั้งใจส่งเสริม
และผลักดันการเรียนการสอนนักธรรมแก่ครูอาจารย์ และนักเรียน ด้านวิมังสา การพิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการปรับปรุงเทคนิคและวิธีการสอนให้เหมาะสมตามหลักสูตรนักธรรม โดยการจัด
ฝึกอบรม สัมมนาเทคนิคการเรียนการสอนนักธรรม 
 

ค าส าคัญ : ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ, การจัดการ, การศึกษาพระปริยัติธรรม 
 

ABSTRACT 
  Objectives of this research were to, 1. Study general Conditions, problems 
and obstacles of management of Pariyattidhamma education, Dhamma section,  
2. Study Buddhadhamma, concepts and theories related to management  
of Pariyattidhamma education, Dhamma section and 3. Study factors affecting 
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success in management of Pariyattidhamma education, Dhamma section, of Pichit 
Province Sangha Order. 
 Research Methodology was mixed methods between the qualitative and 
quantitative methods. The qualitative research method collected data from 
document and 19 key informants and 9 participants in focus group discussion and 
analyzed data by descriptive interpretation. The quantitative research collected 
data from 169 samples with questionnaires and analyzed data with descriptive 
statistics; frequencies, percentiles, mean and standard deviation. 
 Findings were as follows: 
General condition, problems and obstacles of Pariyattidhamma education, Dhamma 
section were that: Personnel; teachers and lecturers lacked knowledge and 
experiences that could apply to the real condition, lacked training and morale that 
help the institutes have qualifications. Budgeting; money was very important factor 
in learning and teaching activities such as salaries and wages of regular and visiting 
lecturers, general personnel, procurement, equipment maintenance, water, 
electricity and janitorial works. Equipment and Materials; lack of necessary 
supporting materials for Dhamma education, such as text books, educational tools 
and office and classroom facilities. Management; the weakness was the lack of 
teachers and lecturers and other personnel related to Dhamma education schools. 
Decreasing number of personnel forced the management to adapt themselves to 
be appropriate to the present situation. Buddhadhamma, concepts and theories 
related to the management of Pariyattidhamma education, Dhamma section, was 
Itdhipada; Chanda, aspiration in working with responsibility, Viriya, effort to work 
with tolerance, Jitta, understanding the nature of learning and teaching, Vimamsa, 
examination and consideration of the learning and teaching process. For the related 
concept was to get the job done through other persons. For the related theory 
were planning, organizing, leading and controlling.  

Factors affecting the success in managing Pariyattidhamma educstion, 
Dhamma section were: Man, Money, Materials, Management. Besides, Dhamma 
education school administrators must manage Dhamma education in line with the 
policy of Central Dhamma Testing Service Head Quarter of Thailand in the areas of: 
Planning, Organizing, Directing, Controlling.  

Pariyattdhamma education management according to Itdhipadha are: 
Chandha, aspiration in responsibility. Administrators support and facilitate learning 
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and teaching activities with personnel, money, materials, equipment, and 
management emphasizing the process to make students to have morality, gratitude 
to institution, family and self, promoting teachers to use knowledge and 
experiences in teaching. Viriya; effort, administrators support students to use 
Dhamma in daily life, set up a committee to supervise and train t4 eachers to have 
more knowledge and experiences. Jitta; attention, administrators have strong 
determination to support and push the Dhamma education forward. Vimamsa; 
examination, administrators set up committee to improve and revise the Dhamma 
teaching techniques appropriate to Dhamma education level by training and 
seminar on Dhamma teaching techniques.  

 

Keywords: The Factors Effected for the Success, Managemet, The Pariyattidhamma 
 Education 
 
1. บทน า 
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม  
คือบุคลากร (Man) คนปัจจัยตัวแรกที่ส่งผลต่อการเรียนการสอน ผู้บริหารส านักศาสนศึกษาควรจะ
ด าเนินการจัดให้มีความเจริญก้าวหน้า มีประสิทธิภาพ อาจารย์ใหญ่เป็นบุคลากรส าคัญของ 
การจัดการเรียนการสอนในฐานะผู้ด าเนินการ ครูผู้สอนเป็นองค์ประกอบส าคัญในการจัดการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพ ส าหรับงบประมาณ (Money) เงินปัจจัยตัวที่สองที่ส่งผลต่อการจัดการ
เรียนการสอนพระปริยัติธรรม เ พ่ือช่วยสนับสนุนให้การท างานได้ ด าเนินไปอย่างราบรื่น  
ประสบความส าเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ ส าหรับวัสดุอุปกรณ์ (Material) เป็นปัจจัยตัวที่สามที่
ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเช่นเดียวกัน ควรจะมีการใช้งานบ ารุงรักษา
หนังสือ ต ารา สื่อการเรียนการสอนที่ช ารุดเสียหายให้อยู่ ในสภาพดี พ ร้อมใช้งาน ช่วยให้ 
การด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จได้ ส าหรับการจัดการ (Management) เป็นปัจจัยตัวที่สี่เพื่อสนับสนุน
ต่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมและประหยัดทั้งด้านคน การเงิน วัสดุอุปกรณ์ และการท างาน 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนและส านักศาสนศึกษา การแก้ไขปรับปรุงวิธีการท างาน ระบบการ
ติดต่อสื่อสารที่สะดวกรวดเร็วและแน่นอน เพ่ือให้การท างานของส านักศาสนศึกษามีประสิทธิภาพ 
(Thongchai Chorpakar, 2551 : 283) การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม เป็นการศึกษาพระ
ธรรมวินัยขั้นพ้ืนฐานที่ส าคัญ เพ่ือเรียนรู้พระพุทธศาสนา พระภิกษุ สามเณรเป็นก าลังส าคัญ 
สามารถศึกษาพระธรรมวินัยได้สะดวกและทั่วถึง เป็นวิชาพ้ืนฐานน าไปสู่สัมมาปฏิบัติ ปัจจุบัน
การศึกษาแผนกธรรมเน้นการพัฒนาศาสนทายาทให้มีความรู้ความสามารถ สามารถด ารง
พระพุทธศาสนาไว้ เป็นส่วนหนึ่งในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตั้งแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบัน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบคือส านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง และกองพุทธศาสนศึกษา ส านักงาน
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พระพุทธศาสนาแห่งชาติ (Religious Department, 2552 : 45) การศึกษาแผนกธรรมแบ่ง
ออกเป็นระดับชั้น คือ นักธรรมชั้นตรี นักธรรมชั้นโท และนักธรรมชั้นเอก นอกจากนั้นยังมี
การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมส าหรับคฤหัสถ์ เรียกว่าธรรมศึกษามีระดับชั้น คือ ธรรมศึกษา
ชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท และธรรมศึกษาชั้นเอก ส าหรับการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม 
ปัจจุบัน สมเด็จพระวันรัต (พฺรหฺมคุตฺตเถร) วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมมหานคร เป็นแม่กองธรรม
สนามหลวง ส่งเสริมการพัฒนาศาสนทายาทให้มีคุณภาพ สามารถด ารงพระศาสนาไว้ ด้วยถือว่าเป็น
กิจคณะสงฆ์ส่วนหนึ่งที่ส าคัญยิ่งในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 การบูรณาการหลักธรรมเพ่ือส่งเสริมการบริหารทั้งการวางแผน การจัดองค์การ  
การชี้น า และการควบคุมทรัพยากรในส านักเรียน ซึ่งตามหลักอิทธิบาท 4 ส่งเสริมบุคลากรให้ 
การท างานให้ประสบความส าเร็จและมีความสุข คือบุคคลต้องมีศรัทธาเป็นที่ตั้ ง ความศรัทธา 
และความเชื่อมั่น เป็นตัวเบิกทางในการท างานให้ประสบผลส าเร็จและมีความสุขกับงาน ยิ่งได้รวม
พลังกับธรรมข้ออ่ืนก็จะเพ่ิมความส าเร็จ เ พ่ิมความสุขในการท างานเ รียกว่าอิทธิบาท 4  
(Sanya Sanyavivat, 2550 : 20) ได้แก่ ฉันทะ ความพอใจ ความต้องการจะท า ใฝ่ใจที่จะท าสิ่งนั้น
อยู่เสมอและปรารถนาที่จะท าให้ได้ผลดียิ่งๆ ขึ้นไป ฉันทะเป็นองค์ธรรมหนึ่งในอิทธิบาท ซึ่งเป็นสิ่งที่
จะท าให้การท างานใดๆ ประสบความส าเร็จ วิริยะ ความเพียรพยายาม คือความมุ่งมั่นในการท างาน
สิ่งใดให้ส าเร็จ ความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคขัดขวางใดๆ พระพุทธเจ้าจึงกล่าวว่าค าสอนเป็นศาสตร์
แห่งการความเพียร ความเพียรที่เกิดจากตนเอง  และความเพียรที่บุคคลผื่นช่วยกระตุ้น  
จิตตะ เอาจิตฝักใฝ่ ตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่กระท า ท าในสิ่งนั้นด้วยความคิด ไม่ปล่อยจิตให้ฟุ้งซ่าน เลื่อน
ลอย ใช้ความคิดในเรื่องนั้นบ่อยๆ เสมอๆ ท ากิจงานนั้นอย่าง อุทิศตัวอุทิศใจ วิมังสา ใช้ปัญญา
สอบสวน หมั่นพิจารณาใคร่ครวญ ตรวจสอบเหตุผล และตรวจสอบข้อบกพร่อง 
  จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัย จึงมีความสนใจศึกษาเรื่อง 
“ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมของคณะสงฆ์
จังหวัดพิจิตร” เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม  
แผนกธรรม เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรม แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาพระปริยัติ
ธรรม แผนกธรรม เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม  
แผนกธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร นอกจากนั้น องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้บริหารหรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปใช้ประโยชน์เพ่ือเป็นฐานข้อมูลสารสนเทศในการส่งเสริมการ
พัฒนาการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ให้มีประสิทธิภาพและเจริญรุ่งเรืองต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  2.1 เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม  
แผนกธรรม 
  2.2 เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรม แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
พระปริยัติธรรม แผนกธรรม 
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  2.3 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม 
แผนกธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร 
 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัย ได้ติดตามการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษ ณ์เชิงลึก 
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 19 รูป/คน และสนทนากลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 9 รูป/คน ส่วนการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ จากแบบสอบถาม จ านวน 169 ชุด 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  
การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 19 รูป/คน และสนทนากลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 9 รูป/คน ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณเป็นแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง  จ านวน 
169 ชุด 
 

4. ผลการวิจัย 
 1. สภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม  
(1) ด้านบุคลากร คืออาจารย์สอนไม่เพียงพอ ขาดความรู้ความเข้าใจ ขาดประสบการณ์ ไม่สามารถ
ประยุกต์ใช้กับสภาพจริง ขาดการศึกษาอบรม ขาดขวัญและก าลังใจ (2) ด้านงบประมาณ  
เป็นการบริหารที่เกี่ยวข้องกับการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการควบคุมเงินของ
โรงเรียน งบประมาณการเงินเป็นปัจจัยตัวที่ส่งผลต่อการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม (3) ด้านวัสดุ
อุปกรณ์ ขาดวัสดุอุปกรณ์เพ่ือส่งเสริมการศึกษานักธรรม คือสื่ออุปกรณ์การศึกษาที่จ า เป็น เช่น 
หนังสือแบบเรียน ต าราเรียน คู่มือประกอบการศึกษา เครื่องใช้สอยภายในส านักเรียนและอ่ืนๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแผนกธรรม (4) ด้านการจัดการ ผู้บริหารส่งเสริมการศึกษาแผนกธรรม  
เน้นการส่งเสริมนโยบายให้มีการเรียนการสอนนักธรรมประจ าจังหวัดพิจิตรตามหลักสูตรนักธรรม  
สิ่งส าคัญที่ผู้บริหารขอควาวมอนุเคราะห์ คือช่วยติดตามและช่วยเหลือ สนับสนุนอุปกรณ์การเรียน
การสอนตลอดเวลา  
 2. หลักพุทธธรรม แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม 
แผนกธรรม ได้แก่ อิทธิบาท 4 คือฉันทะ ความพอใจในการท างานด้วยความรับผิดชอบ วิริยะ  
ความเพียรพยายามด้วยความอดทน จิตตะ ความเข้าใจสภาพแวดล้อมการเรียนการสอน วิมังสา  
การพิจารณากระบวนการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม แนวคิดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ศิลปะ
การท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยบุคคล ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การบริหาร ได้แก่ การวางแผน  
การจัดองค์การ การชี้น า และการควบคุม ส าหรับทฤษฎีระบบการบริหาร ได้แก่ ปัจจัยน าเข้า
บุคลากร การงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการ  
 3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม คือตาม
หลักการบริหารจัดการ ได้แก่ (1) ด้านการวางแผน การวางแผนเพ่ือส่งเสริมการศึกษาแผนกธรรม 
ปัจจัยที่สนับสนุนการเรียนการสอน ตัวปัจจัยที่สนับสนุนต่อการจัดการเรียนการสอนประกอบด้วย



59วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

 

คน งบประมาณที่ใช้ในการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้และเทคโนโลยีต่างๆ การจัดการ
วางแผนพัฒนาการศึกษาทั้งระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว ซึ่งการศึกษาแผนกธรรมนี้แบ่ง
ออกเป็น 3 ชั้น คือนักธรรมชั้นตรี โทและเอก (2) ด้านการจัดองค์การ ผู้บริหารควรก าหนด
โครงสร้างความสัมพันธ์ของสมาชิกและสายบังคับบัญชาสั่งการ  ประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ กรรมการ ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ กรรมการและเลขานุการ กรรมการและช่วย
เลขานุการ (3) ด้านการชี้น า ส่งเสริมการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม คือฝ่ายนักธรรม
ส าหรับพระภิกษุ สามเณร คือนักธรรมชั้นตรี นักธรรมชั้นโท และนักธรรมชั้นเอก ฝ่ายธรรมศึกษาคือ 
ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท และธรรมศึกษาชั้นเอก (4) ด้านการควบคุม ก ากับดูแลบุคลากร 
ก า ร เ งิ น  อ าค า รส ถานที่ โ ร ง เ รี ย นพ ระปริ ยั ติ ธ ร ร ม  วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ์ ภ าย ใน ส า นั ก ง า น  
และการจัดการเป็นต้นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาแผนกธรรม ติดตามผลการปฏิบัติหน้าที่
เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพ 
 การศึกษาหลักอิทธิบาท 4 คือ (1) ฉันทะ ความพอใจรับผิดชอบ ผู้บริหารควร
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาทั้งบุคคล การเงิน วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการ  
เน้นนักเรียนมีศีลธรรม กตัญญูต่อสถาบัน ต่อครอบครัว ต่อตัวเอง (2) วิริยะ ส่งเสริมการศึกษาแผนก
ธรรมให้มีความเหมาะสมตามกฎระเบียบ สนับสนุนและส่งเสริมขวัญและก าลังใจแก่อาจารย์ที่มี
ความปรารถนาดีต่อนักเรียน จัดให้มีและสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและสั่งสอนนักเรียน 
และรู้จักใช้หลักการทางการศึกษาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ (3) จิตตะ ส่งเสริมการ
ฝึกอบรมการเรียนการสอน การประเมินผล ส่งเสริมคุณธรมจริยธรรมแก่นักเรียนนักศึกษาทุก
ระดับชั้น (4) วิมังสา แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาปรับปรุงอยู่เสมอ การปรับปรุงเทคนิคและ
วิธีสอนให้เหมาะสมกับเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ ด าเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่
จ าเป็นในการสอบ เช่น เครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์  
 

5. อภิปรายผล 
 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนก
ธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร ตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างทั้งผู้บริหาร อาจารย์  
และเจ้าหน้าที่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส าหรับประเด็นในการอภิปรายผล ผู้วิจัยจ าแจกเป็น
รายด้าน คือด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์การ ด้านการชี้น า และด้านการควบคุม เมื่อพิจารณา
รายละเอียดโดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียด  
แต่ละด้านแล้วพบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่
ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร 
อยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้วิจัย สามารถกล่าวการอภิปรายผลแต่ละประเด็นส าคัญๆ ดังต่อไปนี้ 
 1. ด้านการวางแผน คือ การวางแผนเป็นการคิดเตรียมการแก้ไขปัญหาไว้ล่วงหน้า เพ่ือให้
การท างานมีจุดหมายในอนาคต เป็นการก้าวไปข้างหน้าตลอดเวลา ไม่หยุดอยู่กับที่ ช่วยให้งานพัฒนา
อยู่เสมอ การวางแผนเป็นการปฏิบัติงานอย่างมีแบบแผน มีระบบขั้นตอน ระยะเวลา สถานที่ 
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เป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับงานวิจัยของ Phramaha Amnart Pavattano 
(2556) ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม” ผลการวิจัยพบว่า  
  1. สภาพการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรมในปัจจุบันนี้  พระสังฆาธิการได้
ด าเนินการพัฒนารูปแบบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพ่ือการบูรณาการที่เหมาะสมกับการศึกษา 
พระปริยัติธรรมให้มีความสอดคล้องตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ตลอดจนถึงกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับส านักเรียนเพ่ือส่งเสริมการสร้างทรัพยากรบุคคล คือพระภิกษุ สามเณร ผู้เป็นศาสน
ทายาทสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในอนาคต นอกจากนั้น ปัญหาอุปสรรคการจัดการเพ่ือ 
การบูรณาการที่ไม่เหมาะสมกับการศึกษาพระปริยัติธรรมในปัจจุบันนี้ สาเหตุส าคัญมาจากวิสัยทัศน์
ไม่ชัดเจน พันธกิจไม่เหมาะสม กระบวนการจัดการภายในส านักเรียนไม่ชัดเจน เช่น การบริหาร
บุคคล การบริหารการเงินการบริหารวัสดุอุปกรณ์ และการจัดการเป็นต้น 
  2. การบูรณาการหลักพุทธธรรมส าหรับการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรมตาม
หลักการจัดการประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การบริหารบุคคล การอ านวยการ  
และการควบคุมเป็นต้น ตามหลักอิทธิบาท 4 ประกอบด้วยฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสาเป็นต้น
ตามหลักสาราณียธรรม 6 ประกอบด้วย เมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตามโนกรรม  
สาธารณโภคี สีลสามัญญตา และทิฏฐิสามัญญตา เป็นต้น 
  3. น าเสนอการพัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม ผลการแจก
แบบสอบถามแก่บุคลากรกลุ่มตัวอย่างพบว่า ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน มีความ
คิดเห็นต่อการพัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน มีความคิดเห็น  
ต่อการพัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม แต่ละด้านอยู่ในระดับปานกลาง คือ  
ตามหลักการจัดการประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การบริหารบุคคล การอ านวยการ 
และการควบคุมเป็นต้น ตามหลักอิทธิบาท 4 ประกอบด้วย ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสาเป็นต้น 
  2. ด้านการจัดองค์การ คือ การจัดองค์การเพื่อส่งเสริมการศึกษาแผนกธรรม ผู้บริหาร
ควรจะก าหนดคณะกรรมการมาดูแลด้วยวิธีการจัดแบ่งส่วนงาน ต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ Phrakrusuwanvarakarn (Pimsab Buddhayano) (2557)  
ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาการจัดการการศาสนศึกษาแผนกธรรมของคณะสงฆ์ภาค 1” ผลการวิจัย
พบว่า 
  1. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการพัฒนา มีกระบวนพัฒนาการจัดการศาสนศึกษาโดยน า
แผนงานเชิงกลยุทธ์เข้ามาทาการวิเคราะห์สถานการณ์ซึ่งประกอบด้วยการวิเคราะห์ประกอบด้วย  
4 อย่างคือจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและปัญหาอุปสรรค มาด าเนินการวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีทั้ง 5 
ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตร ด้านครูผู้สอน ด้านกระบวนการเรียนการสอน ด้านสื่ออุปกรณ์การสอน 
ด้านการวัดผลและประเมินผล 
  2. สภาพทั่วไปเก่ียวกับการพัฒนาการจัดการศาสนศึกษาแผนกธรรมของคณะสงฆ์ภาค 
1 พบว่า พระสังฆาธิการในทุกระดับชั้นให้ความร่วมมือกันดี มีกลไกในการพัฒนาและบริหาร
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หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ โน้มน้าวผู้เรียนให้เข้าถึงจุดมุ่งหมายของหลักสูตรอย่างแท้จริง ท าให้มีครู
ที่มีศักยภาพ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะตัว และมีปริมาณอย่างเพียงพอต่อการเรียนการสอน เพราะอยู่
ในศูนย์กลางทางการศึกษา โดยมีกระบวนการเรียนการสอน ที่มีการจัดท าแผนการสอนตามแผน
ยุทธศาสตร์ มีเทคนิควิธีที่สามารถสอนให้จูงใจ แจ่มแจ้ง แกล้วกล้า ให้บุคลากรผลิตสื่อที่มีคุณภาพ 
แล้วน าสื่อไปปรับใช้เพ่ือให้เกิดศักยภาพทางการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น และส่งผลให้คณะสงฆ์มีการวางแผน
ในการตรวจสอบการสอบวัดผลประจ าปีที่รัดกุมและจริงจังต่อการก ากับดูแล 
  3. แนวทางการพัฒนาการจัดการการศาสนศึกษาแผนกธรรมคณะสงฆ์ภาค 1 พบว่า 
(1) ด้านหลักสูตร ควรมีการพัฒนาให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสายสามัญ (2) ด้านครูผู้สอน  
ต้องเป็นครูมืออาชีพ มีการศึกษา อบรมและพัฒนาตัวเองตลอดเวลา (3) ด้านกระบวนการเรียนการ
สอน ที่มีคุณภาพ และควรปรับระยะเวลาการสอนให้เพ่ิมมากขึ้น (4) ด้านสื่ออุปกรณ์การสอน ควร
น าเทคโนโลยีการเรียนการสอนที่ทันสมัยมาประยุกต์ให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการน าไปใช้ (5) ด้านการ
วัดผลและประเมินผล ต้องมีรูปแบบเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศเพ่ือให้เกิดผลที่ชัดเจน 
  3. ด้านการชี้น า คือ การชี้น าเป็นศิลปะเกี่ยวกับความสามารถของผู้บริหารที่จะก ากับ
ดูแลการสั่งการให้คนงานปฏิบัติหน้าที่ โดยการปฏิบัติตนเป็นผู้น าที่ดีและมีความรู้ความสามารถ  
รู้หลักในการแนะน าและควบคุมบังคับบัญชาการท างานของผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนกระท าการให้
เกิดการประสานงานของทุกฝ่ายให้เข้ากันได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Phramaha Sombat 
Tanapanyo (2557) ได้วิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตร์เชิงพุทธในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา” ผลการวิจัยพบว่า 
  1. สภาพปัจจุบันและปัญหาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาพบว่า  
(1) ด้านวิชาการพบว่า บริหารจัดการโดยเน้นวิชาหลักในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ และ
เสริมวิชาพระพุทธศาสนา คือ สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม บางโรงเรียนมีวิชามากกว่าที่นักเรียนจะ
รับไหว ครูมีความรู้และทักษะในการสอนไม่เพียงพอ (2) ด้านงบประมาณ โรงเรียนต้องวางแผนและ
ก าหนดยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการเพ่ือให้สอดคล้องกับระบบราชการ งบประมาณไม่เพียงพอ 
ขึ้นอยู่กับส านักงานพระพุทธศาสนาจะจัดให้ (3) ด้านบุคลากรพบว่า ครูไม่ตรงสายงาน ครูมี 
การเปลี่ยนแปลง เข้าออกบ่อย ท าให้การเรียนการสอนไม่ต่อเนื่อง ไม่มีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เฉพาะ
ทาง กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน งานทะเบียนไม่เป็นระบบเพราะขาดบุคลากร 
(4) ด้านงานทั่วไปพบว่า ไม่มีงบประมาณในการขยายอาคารและสิ่งก่อสร้างเพ่ือรองรับจ านวน
นักเรียน ต้องใช้พ้ืนที่วัดที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด สรุปสภาพปัญหาปัจจุบันคือขาด
งบประมาณและการบริหารจัดการไม่เป็นระบบ 
  2. การใช้หลักพุทธธรรมก าหนดยุทธศาสตร์ในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษาพบว่า (1) ด้านวิชาการ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาส่วนใหญ่ใช้
หลักอิทธิบาทเป็นหลักครองตน ครองคน และครองงาน และเมตตาพรหมวิหาร  
(2) ด้านงบประมาณ ใช้หลักสัปปุริสธรรม 7 และธรรมาภิบาลมาปรับประยุกต์บูรณาการ เพ่ือการ
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บริหาร (3) ด้านบุคลากร หรือการบริหารงานบุคคล ใช้หลักเมตตาพรหมวิหารธรรมและอิทธิบาท 
(4) ด้านการบริหารทั่วไปไปพบว่า ใช้หลักอิทธิบาทและสัปปุริสธรรม 
  3. รูปแบบยุทธศาสตร์เชิงพุทธในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษาได้น าเสนอยุทธศาสตร์เชิงพุทธมี 5 ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย (1) ยุทธศาสตร์ด้านภาวะผู้น า
ของผู้บริหารต้องมีการพัฒนาผู้ เรียนให้เป็นศาสนทายาทที่มีคุณภาพโดยใช้หลักพรหมวิหาร  
หลักสังคหวัตถุและหลักสัปปุริสธรรมมาประยุกต์ใช้ควบคู่กัน (2) ยุทธศาสตร์การท างานเป็นทีมเพ่ือ
พัฒนาระบบการบริหารโรงเรียนให้เข้มแข็งตรงตามมาตรฐานโดยใช้หลัก“สังคหวัตถุและหลัก 
ธรรมาภิบาลควบคู่กัน (3) ยุทธศาสตร์การสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจโดยก าหนด 
ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาโดยใช้หลักอิทธิบาท
และหลักสังคหวัตถุควบคู่กัน (4) ยุทธศาสตร์การก าหนดความรับผิดชอบผู้บริหารโดยการสร้าง
แผนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งภายในและนอกโดยใช้หลักพรหมวิหารธรรมและผู้บังคับบัญชาใช้
หลักอิทธิบาทควบคู่กัน (5) ยุทธศาสตร์การวางแผนและการมีส่วนร่วมโดยการก าหนดให้ประเทศ
ไทยเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาพระพุทธศาสนาโดยหลักพรหมวิหารและหลักสัปปุริสธรรมควบคู่
กันโดยใช้หลักวิเคราะห์เพื่อหา จุดเด่น จุดอ่อน โอกาสพัฒนา ภาวะคุกคาม เป็นตัวชี้วัด 
  ยุทธศาสตร์เชิงพุทธในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษานั้นต้องมี
วิสัยทัศน์ที่จะสร้างศาสนทายาทที่มีปัญญาและเปี่ยมด้วยคุณธรรม ผลักดันให้ประเทศไทยได้เป็น
ศูนย์กลางด้านพระพุทธศาสนา มีเป้าประสงค์ที่จะให้ผู้เรียนมีสมรรถนะผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  
มีองค์ความรู้ทั้งภูมิธรรมและภูมิความรู้ที่สมบูรณ์ มีการจัดการศึกษาที่ได้มาตรฐาน จ านวนผู้ศึกษา
ชาวต่างชาติต่อปี เ พ่ิมขึ้น  ชุมชนได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องมาตรฐานมีชีวิตที่ดีขึ้นให้
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาส าหรับชาวโลกเพ่ือการนับถือปฏิบัติ และมียุทธศาสตร์ในการพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นศาสนทายาทที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารโรงเรียนให้เข้มแข็งตรงตาม
มาตรฐาน ก าหนดให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาพระพุทธศาสนา สร้างแผนการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาทั้งภายในและนอกประเทศ 
 4. ด้านการควบคุม คือ การก ากับดูแลการศึกษาแผนกธรรมผู้บริหารควรจะมีระบบ
การช่วยให้ผู้เรียนยอมรับและพัฒนาตนเอง ช่วยให้ผู้เรียนรู้จักประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ประเมินตนเอง และทบทวนการปฏิบัติเพ่ือปรับปรุงให้ดีขึ้นอยู่เสมอ รวมทั้งเป็นกัลยาณมิตร 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Phramaha Udorn Uttaro (2557) ได้วิจัยเรื่อง “สมรรถนะการ
ปฏิบัติงานของครูส านักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ตามหลักกัลยาณมิตร” ผลการวิจัยพบว่า 
  1. สภาพการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่และสมรรถนะของครูส านักเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกบาลี มี 8 ด้าน คือ ด้านปรัชญาการสอนการเรียนพระปริยัติธรรม ด้านหลักสูตร 
การเรียนการสอนพระปริยัติธรรม ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านสื่อการเรียนการสอน  
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ ด้านการวิจัยการเรียนการสอน
พระปริยัติธรรม และด้านการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม ซึ่งการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
ของครูส านักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลีนั้น มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยด้านการวัดผล
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ประเมินผลการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ส่วนด้านสื่อการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  
  2. สมรรถนะครูส านักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลีตามหลักกัลยาณมิตรในเขต
กรุงเทพมหานคร มี 4 กลุ่ม รวม 12 สมรรถนะย่อย ได้แก่ (1) กลุ่มสมรรถนะทั่วไปประกอบด้วย  
3 สมรรถนะย่อย คือ คุณธรรม จริยธรรม การสื่อสารที่ดีและการเป็นแบบอย่างที่ดี  
(2) กลุ่มสมรรถนะตนเองประกอบด้วย 3 สมรรถนะย่อย คือภาวะผู้น าตนเอง การมีสติปัญญาและ
การพัฒนาบุคลิกภาพตนเอง (3) กลุ่มสมรรถนะการท างานกับคนอ่ืนประกอบด้วย 3 สมรรถนะย่อย 
คือการท างานเป็นทีม การช่วยเหลือผู้อื่น และความเชื่อถือไว้วางใจได้ (4) กลุ่มสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้ประกอบด้วย 3 สมรรถนะย่อย คือการจัดการชั้นเรียน ความรอบรู้ในการจัดการเรียนรู้ และ
การใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งสมรรถนะดังกล่าวน าไปพัฒนาการปฏิบัติงานของครูได้  
  3. ส าหรับรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของครูส านักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี 
ตามหลักกัลยาณมิตรในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถประยุกต์ใช้ “UDORN MODEL” ร่วมกับ
สมรรถนะทั้ง 4 กลุ่ม 12 สมรรถนะย่อย และบทบาทหน้าที่ของครูบาลีทั้ง 8 ด้าน โดยอาศัย  
หลักกัลยาณมิตรเป็นแรงขับเคลื่อนเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการสอนบาลีให้ดียิ่งขึ้น 
 

6. ข้อเสนอแนะ 
 ผู้วิจัย สรุปข้อเสนอแนะปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการการศึกษาพระปริยัติ
ธรรม แผนกธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร  โดยผู้วิจัยสามารถสรุปข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ และข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ดังต่อไปนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ผู้วิจัย สรุปข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส่งผลต่อความส าเร็จ
ในการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร (1) ด้านการวางแผน 
ควรจะก าหนดทิศทางการท างานกับเป้าหมาย ผู้บริหารทุกคนต้องเผชิญกับปัญหาอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ ได้ก็คือการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมอันเกิดจาก เหตุทั้ งภายในและภายนอก  
การเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นไปอย่างรวดเร็วหรือค่อยเป็นค่อยไปอย่างเชื่องช้า จนเกือบจะไม่รู้ตัวเลย
ว่ามีการเปลี่ยนแปลง (2) ด้านการจัดองค์การควรจะก าหนดโครงสร้างความสัมพันธ์ของสมาชิกและ
สายบังคับบัญชา การแบ่งงานกันท าและการกระจายความรับผิดชอบ การจัดสรรต าแหน่งหน้าที่การ
งานมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้
ง่ายและรับการเปลี่ยนที่เหมาะสมตามยุคโลกาภิวัตน์  
  2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ ผู้วิจัย สรุปข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร   
(1) ด้านการวางแผนควรจะจัดระเบียบการปฏิบัติงาน การเลือกแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสม  
การก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ผู้ปฏิบัติงานท าหน้าที่ได้ง่าย ถูกต้อง ช่วยลดการท างานซ้ าซ้อน  
ลดต้นทุนการปฏิบัติงานลง ประหยัดเวลาในการท างาน ผู้ปฏิบัติงานทุกคนต่างรู้หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ ปฏิบัติงานตรงเวลา (2) ด้านการจัดองค์การควรจะจัดหาครู มอบหมายงานต่างๆ ให้ครู 
สร้างขวัญและก าลังใจ การพัฒนาครู การพิจารณาความดีความชอบ งานที่เกี่ยวกับตัวนักเรียน ได้แก่  
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การแบ่งกลุ่มนักเรียน การส่งเสริมการเรียนการสอน การบริการต่างๆ 
 3. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ควรจะท าการศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้อง  
(1) ควรจะศึกษาเรื่อง “การบริหารจัดการส านักศาสนศึกษาแผนกธรรม” เพ่ือชี้ให้เห็นถึงจุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และปัญหาอุปสรรคการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ  (2) ควรจะศึกษาเรื่อง  
“การพัฒนาปัจจัยเพ่ือส่งเสริมการบริหารส านักเรียนแผนกธรรม” เพ่ือเปรียบเทียบกระบวนการ
จัดการในการเรียนการสอนแผนกธรรม (3) ควรจะศึกษาเรื่อง “การบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม
ตามหลักพระพุทธศาสนา” เพ่ือชี้ให้เห็นถึงแนวทางการบริหารในการเรียนการสอนแผนกธรรมที่มี
ความชัดเจน 
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แนวทางในการแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในการบรหิารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

THE GUIDELINES FOR ANTI CORRUPTION IN THE PERSONNEL 
ADMINISTRATION OF LOCAL ADMINISTRATIVE ORGANIZATION IN THE 

NORTHEASTERN REGION 

สุรพงษ์ แสงเรณู สุวรรณิน คณานุวัฒน์ บุญทัน ดอกไธสง 
Surapong  Sangranoo Suwannin Kananuwat  Boontan Dockthisong 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยอาศัยแหล่งข้อมูลที่ส าคัญ ได้แก่  

1. ข้อมูลเชิงเอกสาร 2. การสนทนากลุ่ม 3. การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ผลการวิจัยพบว่า  
1) เป้าประสงค์ของการทุจริตประพฤติมิชอบในการบริหารงานบุคคล คือ ต้องการผลประโยชน์ตอบ
แทน ทั้งทางการเมือง ทางสังคม ทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงและคุณภาพชีวิต ตามที่ผู้บริหารท้องถิ่น
และพนักงานส่วนท้องถิ่นต้องการ 2) ปัจจัยที่เอื้อให้การทุจริตประพฤติมิชอบเกิดขึ้น คือ มีโอกาสใน
การอาศัยความเป็นอิสระในการบริหารจัดการแบบนิติบุคคล การมีโครงสร้างขององค์กรที่ไม่ใหญ่
มาก มีวัฒนธรรมองค์กรในระบบอุปถัมภ์ท่ีแข็งแรง มีการประเมินความคุ้มค่าในการทุจริตท้ังท่ีเป็น
จ านวนเงินหรือความมั่นคงในอาชีพ  อีกทั้งค่านิยมในการยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นเรื่อง
ธรรมดา โดยอาศัยช่องว่างของกฎหมายที่ให้อ านาจกับผู้บริหารท้องถิ่นมากเกินไป ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้
เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ไว้ดังนี้คือ 1) เน้นการบริหารงานบุคคลเชิงกลยุทธ์ 
2) เน้นการบริหารงานบุคคลเชิงสมรรถนะ 3) การบริหารผลงาน 4) ให้ความส าคัญกับการได้มาซึ่ง
บุคลากร 5) เน้นการเรียนรู้และพัฒนา 6) การให้รางวัลและค่าตอบแทน 7) พัฒนาคุณภาพชีวิต  
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ซึ่งทั้ง 7 ประเด็นนี้จะต้องอยู่ภายใต้หลักคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลและหลักธรรมาภิบาล 
เป็นเบื้องต้น  
ค าส าคญั : ทจุริตประพฤติมิชอบ ; บริหารงานบุคคล ; องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ABSTRACT 
This research was a method of qualitative research. By dwell important 

information, 1. Data Sheet, 2. Focus Group Discussion, 3. Depth Interview. The result 
of the research was found that ; 1) The objective of the corruption misbehave in 
personnel management is to benefit the Political, Social, economic, security and 
quality of life. According to local executives and employees of local needs.  
2) Factors contributing to the corruption misbehave going on is the opportunity to 
live independently in the management of the legal entity. The structure of the 
organization is not very large. There is a strong culture of the patron-client system. 
Assessed value in the corruption, both the amount money or stability in 
occupation. The value in the accept a corruption misbehave is common. By dwell 
through gaps in the law that empowers the district administration too. The 
researchers have proposed guidelines to solve the problem of corruption 
misbehave in the administration of local government. Northeast as follows.  
1) Focus on strategic personnel management. 2) Focus on performance-oriented 
personnel management. 3) Performance Management. 4) Give importance with 
personnel acquisition. 5) Focus on learning and development. 6) Give Reward and 
Compensation. 7) Development a quality of life. These seven issues will be under 
moral principles in the personnel management and good governance principles is a 
preliminary. 
Keywords : Corruption  Misbehave; Personnel  Management; Local  Government 

1. บทน า 
การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเพ่ือให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และ

เหมาะสมตามความต้องการขององค์กร โดยขอบเขตของการบริหารงานบุคคลสามารถจ าแนก
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ออกเป็นกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่การวางแผนก าลังคน การวิเคราะห์การจัดโครงสร้างและอัตราก าลัง 
การก าหนดต าแหน่ง การสรรหาและการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การฝึกอบรม 
การประเมินผลการปฏิบัติการ การพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนชั้นเลื่อนต าแหน่ง การจัด
ชั้นและต าแหน่งงาน ตามหน้าที่ ปริมาณ และระดับความรับผิดชอบของงาน การก าหนดอัตรา
เงินเดือนและค่าจ้าง การจัดสวัสดิการ การปกครองบังคับบัญชา การด าเนินการทางวินัย การให้พ้น
จากงาน และการช่วยเหลืออ านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนให้สินน้ าใจ 
รางวัล บ าเหน็จบ านาญ เมื่อออกจากงานไป (Pongsaton Phasing, 2552: 2) 
 การบริหารงานบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแนวคิดท่ีต้องการให้เกิดการบรรลุ
เป้าหมายขององค์การ โดยจ าเป็นต้องมีการอาศัยความร่วมมือร่วมกับหลายภาคส่วน  เพื่อให้ระบบ
การบริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จ ซึ่งประกอบด้วย (1) การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้มีทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณภาพเพียงพอและเหมาะสม (2) การสรรหาและ
การคัดเลือก เพื่อให้ได้คนที่ดีมีความรู้ความสามารถ สามารถปรับตนเองให้กับเข้าวัฒนธรรมของ
องค์การ (3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเริ่มตั้งแต่บุคคลเข้ามาท างานในองค์การและพัฒนา
ต่อเนื่องกันไปตลอดระยะเวลาที่บุคคลนั้นอยู่ในองค์การ (4) การรักษาพนักงานเพื่อให้มีความพึง
พอใจในการท างาน การสร้างขวัญก าลังใจการท างาน ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ การมีรายได้
พอเพียงกับความเป็นอยู่ นอกจากนี้การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพต้องสามารถ
ตรวจสอบและควบคุมได้ ตลอดจนให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจมากข้ึน แนวคิดการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพได้ถูกน ามาใช้อย่างกว้างขวางในการบริหารจัดการ
องค์การสมัยใหม่ ซึ่งรวมถึงการบริหารงานบุคคลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย  (Naratip 
Sriram, 2550) 
 ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลนั้นอาจจะเห็นได้ตั้งแต่ปัญหาด้านการสรรหา
บุคคล ได้แก่ กระบวนการในการสรรหาบุคคล เช่น แหล่งสรรหาบุคคล ระบบการสรรหาบุคคล ใช้
ระบบคุณธรรม หรืออุปถัมภ์ วิธีการเลือกสรรใช้วิธีสอบ ความเชื่อถือได้ของวิธีการสอบ ปัญหาด้าน
การบรรจุแต่งตั้ง ได้แก่ การจ าแนกต าแหน่งในการบรรจุไม่ตรงความรู้ความสามารถ ใช้ระบบ
อุปถัมภ์ค้ าชูมากเกินไป จนขาดความยุติธรรม จ านวนงานกับปริมาณเจ้าหน้าที่ไม่ได้สัดส่วนกัน การ
ให้โอกาสที่ไม่เท่าเทียมกัน ปัญหาด้านการพัฒนาบุคคล ได้แก่ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติงาน ไม่เต็มใจที่จะเข้ารับการอบรม หรือผู้บังคับบัญชามีทัศนคติที่คับแคบไม่เห็นความส าคัญ
ของการพัฒนาบุคคล จึงไม่ให้การสนับสนุนหรือต่อต้านการพัฒนาบุคคล ปัญหาด้านการประเมิน
ความดีความชอบ ได้แก่ การปูนบ าเหน็จที่ไม่เป็นธรรมขาดมาตรฐานหรือวิธีการที่เชื่อถือได้ในการ
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วัดผลการปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชาขาดความเป็นธรรมใช้ระบบพรรคพวกมากเกินไป เงินมีจ ากัด 
ระเบียบข้อบังคับขอบเขตการปูนบ าเหน็จไว้ ปัญหาด้านการโอน (ย้าย) ได้แก่ ในการโอน (ย้าย) แต่
ละครั้ง ผู้บริหารจะรับโอนเฉพาะแต่พรรคพวก โดยไม่ได้พิจารณาถึงการปฏิบัติงานที่แท้จริงของผู้ที่
จะโอนหรือย้าย (Samhan Rangsiyokit, 2540: 3) 

แนวคิดการปกครองท้องถิ่นที่ต้องการให้อิสระในการบริหารงานของท้องถิ่น  รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้วางหลักไว้ว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินย่อมมีอ านาจ
หน้าท่ีโดยทั่วไปในการดูแลและจัดท าบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น และ
ย่อมมีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงาน
บุคคล การเงินและการคลัง และมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ โดยต้องค านึงถึงความ
สอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศเป็นส่วนรวมด้วย”(The Secretariat of the 
House of Representatives, 2558)  ซึ่งจากการให้อิสระในการบริหารงานบุคคลดังกล่าวท าให้มี
ผู้บริหารท้องถิ่นมีการใช้อ านาจในการด าเนินการบริหารงานบุคคลตามดุลยพินิจ ซึ่งเป็นการเปิด
ช่องทางแสวงหาประโยชน์จากกระบวนการต่างๆ ในการบริหารงานบุคคล ซึ่งในกระบวนการ
ดังกล่าวเป็นการกระท าในลักษณะการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์หรือประโยชน์ตอบแทน  ซึ่งหากมี
การสมยอมก็จะไม่สามารถทราบได้หรือไม่มีหลักฐานในการกระท าความผิดหรือการร้องเรียน/
ฟ้องร้องต่อการกระท าดังกล่าว  ซ่ึงในทางกลับกันหากเกิดการขัดกันระหว่างประประโยชน์หรือไม่
สมประโยชน์ก็จะมีการการร้องเรียน/ฟ้องร้องในกระบวนการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  สอดคล้องกับงานวิจัยของ Phra Maha Sutap  Sutawamatee. (2556) พบว่ามีการ
ใช้ระบบอุปถัมภ์ในจัดหาบุคคลากรเข้าท างานคัดเลือกเครือญาติเข้ามาท างาน เรียกรับผลประโยชน์
ในการบรรจุพนักงาน ไม่สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรไม่
เพียงพอ ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรไม่ต่อเนื่อง จัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัดสวัสดิการ
ให้บุคลากรอย่างเหมาะสมกับค่าครองชีพในปัจจุบัน การพิจารณาความดีความชอบเห็นแต่
ความส าคัญกับเครือญาติ พนักงานไม่มีความผูกพันกับองค์กร  มีการโอนหรือย้ายบ่อย ไม่มีนโยบาย
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน ไม่มีนโยบายให้ค าปรึกษาแก่พนักงานในการ
โอนย้าย ปรับเปลี่ยนต าแหน่ง และสอดคล้องกับผลการศึกษาเร่ืองการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่พบรูปแบบการทุจริตในการบริหารงานบุคคล คือ การเรียก
หรือยอมรับเงินของผู้มีอ านาจในการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย พนักงานหรือข้าราชการท้องถ่ิน  การ
เปิดกรอบอัตราก าลังในกรณีของลูกจ้างตามภารกิจที่มากเกินความจ าเป็นเพื่อแสวงหาประโยชน์จาก
อัตราก าลังที่เพิ่มขึ้น การเรียกรับส่วนแบ่งจากเงินโบนัสจากผู้ใต้บังคับบัญชาโดยผู้บริหารท้องถิ่น  
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การอนุมัติใช้เงินสะสมเพื่อจ่ายโบนัส การใช้ช่องว่างของกฎหมายเพื่อเพิ่มเงินโบนัสให้แก่ข้าราชการ 
พนักงาน ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Somkit Lertpaithoon et al., 2555)  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยเฉพาะในพื้นที่กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ที่ประกอบด้วยจังหวัด
ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแก่นและจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีความชัดเจนในการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
การบรหิารงานบุคคล และน าสู่การฟ้องร้องต่อศาลปกครองและการช้ีมูลความผิดของคณะกรรมการ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในการช้ีมูลความผิดในการบริหารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเป้าประสงค์และปัจจัยที่มีผลต่อการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในการบริหารงานบุคคล เพื่อจะน าไปสู่การแสวงหาแนวทางในแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้อย่างเหมาะสม
ต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. ปัจจัยที่เอื้อให้เกิดการการทุจริตประพฤติมิชอบในการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 2. เป้าประสงค์ของการทุจริตประพฤติมิชอบในการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 3. แนวทางในการแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัย “แนวทางในการแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในการบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ในครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยแบบ
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กับผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษา โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 1. การศึกษาข้อมูลเชิงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบในการบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมติของ ป.ป.ช. และค าพิพากษาศาลปกครอง ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา   
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 2. การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก กลุ่มตัวอย่างผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งหมด 24 คน แบ่งออกเป็น 3 
กลุ่มคือ 
  2.1) กลุ่มผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 3 คน 
  2.2) กลุ่มผู้ปฏิบัติหน้าที่ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 12 คน 
  2.3) กลุ่มข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 12 คน 
 3. การสนทนากลุ่ม ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ใน 4 จังหวัด คือ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัด
กาฬสินธ์ุ จังหวัดละ 10 คน   
 4. การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้เนื้อหาที่น าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ และ
บรรลุวัตถุประสงค์การวิจัย ผู้วิจัยมีการจัดการให้ข้อมูลเป็นระเบียบให้พร้อมที่จะแสดงและน าเสนอ
ได้อย่างเป็นระบบ มีการแสดงข้อมูล (Data Display) ที่เชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกันเพื่อประโยชน์ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลและหาข้อสรุป ตีความและตรวจสอบความถูกต้องตรงประเด็นของผลการวิจัย 
(Conclusion, Interpretation and Verification) และน าเสนอข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนา
วิเคราะห์ (Descriptive Analysis) 
 
4. ผลการวิจัย 
 1. ปัจจัยที่เอื้อให้การทุจริตประพฤติมิชอบเกิดขึ้น คือ    
 ผลจากข้อมูลสรุปได้ว่าปัจจัยที่เอื้อให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบและระบบอุปถัมภ์ใน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีประเด็น
ดังต่อไปนี ้
  1.1 โอกาส จากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นองค์กรขนาดเล็กมีความเป็นอิสระใน
การบริหารจัดการในฐานะนิติบุคคล โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่ที่สุด 
รองลงมา คือ เทศบาลนคร  เทศบาล เมื อ ง  ส่ วนองค์ กรปกครองส่ วน ท้อง ถ่ิน ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่มีขนาดเล็กก็คือเทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล โดยในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจ านวนบุคลากรในองค์กรประมาณ 30-500 คน  ซึ่งถือว่าไม่มากเมื่อเทียบ
กับการบริหารงานบุคคลของส่วนราชการประเภทอื่นในกระทรวง หรือกรมต่างๆ  ที่เป็นการบริหาร
จัดการโดยภาพรวมโดยมีส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เป็นหน่วยงานในก ากับ
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ดูแล ยังมีระบบความสัมพันธ์หรือระบบอุปถัมภ์ในระดับต่างๆ อยู่อย่างค่อนข้างแข็งแรง การเข้าถึง
โอกาสการทุจริตคอรัปชั่นจึงมีมากกว่าหน่วยงานอื่น อย่างองค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาล
ต าบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่มาก   
  1.2 ความคุ้มค่า เป็นปัจจัยที่ผู้บริหาร พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือบุคคลภายนอก
น ามาใช้ในการประเมิน พิจารณา ตัดสินใจในการกระท าความผิดในการทุจริตคอรัปชั่น ว่ามีความ
คุ้มได้คุ้มเสียหรือไม่ในการทุจริต ไม่ว่าจะเป็นความคุ้มค่าที่สามารถประเมินได้เป็นจ านวนเงินหรือ
รูปแบบอื่น เช่น อ านาจ การยอมรับจากบุคคลและสังคม ซึ่งจากการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์
เชิงลึกชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการทุจริตในการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
เป็นการกระท าที่มีความคุ้มค่าทั้งต่อตนเองและครอบครัว ซึ่งขัดกับความคุ้มค่าในการพัฒนาท้องถิ่น
และงบประมาณในการบริหารงานส่วนท้องถิ่น 
  1.3 วัฒนธรรมที่ผิด วัฒนธรรมที่ผิดก็เป็นอีกประเด็นที่ท าให้ง่ายต่อการทุจริตคอรัปชั่น 
โดยจากการสนทนากลุ่มย่อยทุกเวทีมีการยอมรับว่ามีการใช้ระบบอุปถัมภ์ในการบริหารงานบุคคล
เป็นการทุจริตคอรัปช่ัน แต่หลายคนก็มองว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่สามารถเกิดขึ้นได้ของการเมืองระดับ
ท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นหรือพนักวานส่วนท้องถิ่น การที่ผู้บริหารท้องถิ่นชนะการเลือกตั้งแล้วเข้ามา
ท าหน้าที่ในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้นมีการลงทุนไม่ว่าจะเป็นการหาเสียงหรือ
แม้แต่การใช้เงินในการทุจริตการเลือกตั้ง 
  1.4 ช่องว่างของกฎหมาย จากข้อมูลสรุปได้ว่าพบว่าการทุจริตคอรัปชั่นในการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเกิดจากช่องว่างของกฎหมาย ตามท่ีท่ีพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นได้แสดงความคิดเห็นว่าโดยส่วนใหญ่เป็นการให้อ านาจกับผู้บริหารในการตัดสินใจซึ่ง
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการบริหารงานท้องถิ่นที่ต้องการให้ท้องถิ่นสามารถบริหารงานได้อย่าง
คล่องตัวมีความยืดหยุ่นมากกว่า การบริหารราชการในรูปแบบอื่น มีการให้อ านาจผู้บริหารในการ
ตัดสินใจ การใช้ดุลยพินิจ ซึ่งสอดคล้องกับค าพิพากษาศาลปกครองที่พนักงานส่วนท้องถิ่นร้องเรียน
ผู้บริหารในการตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยกับพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของ
ผู้บริหารท้องถิ่น จนท าให้เกิดความขัดแย้งในการปฏิบัติงานระหว่างผู้บริหารท้องถิ่นกับพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น จนผู้บริหารท้องถิ่นใช้อ านาจในการออกค าสั่ งให้พนักงานส่วนท้องถิ่นไปช่วยราชการ
หรือให้พักการปฏิบัติหน้าที่ แล้วแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นคนอื่นรักษาการแทน หรือการที่
ผู้บริหารท้องถิ่นมีอ านาจในการสั่งให้มีการปรับปรุงแผนอัตราก าลังเพื่อรองรับบางต าแหน่งที่
ผู้บริหารท้องถิ่นต้องการ  
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  1.5 ระบบการตรวจสอบ จากข้อมูลสรุปได้ว่า การทุจริตคอรัปชั่นในการบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการทุจริตที่ยากต่อการตรวจสอบ เนื่องจากการทุจริต
แบบนี้ไม่ค่อยมีหลักฐานที่ชัดเจนในการกระท าความผิด เป็นการท าทุจริตที่เกิดขึ้นจากระบบอุปถัมภ์
ระหว่างบุคคลที่เรียกว่าผู้อุปถัมภ์หรือผู้บริหารท้องถิ่นกับผู้ใต้อุปถัมภ์ไม่ว่าจะเป็นพนักงานส่วน
ท้องถิ่นหรือบุคคลต้องการเข้ามาท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ตกลงกันและมีการ
แลกเปลี่ยนผลประโยชน์จากการทุจริต  ดังนั้นหลักฐานที่เกิดจากผู้กระท าการทุจริตนั้นเป็นไปได้
ยาก เนื่องจากเป็นลักษณะการสมประโยชน์หรือสมยอมของทั้ง 2 ฝ่าย   
 1.6 การแข่งขันทางสังคม ด้วยสภาพของอัตราการว่างงานหรือต าแหน่งงานของระบบ
ราชการนั้นมีอยู่อย่างจ ากัดเมื่อเทียบกับจ านวนคนที่ต้องการรับราชการซึ่งเป็นอาชีพที่มีความมั่นคง 
มีสวัสดิการที่ดี มีอนาคตในการก้าวหน้าในสายงาน จึงต้องมีการแข่งขันเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งดังกล่าวซึ่ง
ที่ผ่านมาจากการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้ารับราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมี
สัดส่วนผู้สมัครจ านวนมาก โดยจะเป็นได้ว่าอัตราการแข่งขันจะสูงมากซึ่งหากใครอาจจะได้รับการ
บรรจุแต่งตั้งก็ต้องมีการวิ่งเต้นการหาเส้นสาย การใช้ระบบอุปถัมภ์ การให้สินบนหรือเสนอ
ประโยชน์เพื่อแลกกับการได้รับการบรรจุแต่งตั้ง โดยผู้บริหารท้องถิ่นก็เป็นปัจจัยส าคัญอันดับหนึ่ง
และรองลงมาก็คือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ด าเนินการจัดสอบแข่งขัน อีกส่วนหนึ่งก็คือพนักงานส่วน
ท้องถิ่นที่ต้องการเข้าสู่ต าแหน่งสายงานบริหารก็เช่นเดียวกัน 
 2. เป้าประสงค์การทุจริตประพฤติมิชอบในการบริหารงานบุคคล พบว่าการทุจริต
คอรัปช่ันส่วนใหญ่เกิดจากมีเป้าประสงค์ดังต่อไปนี้  
 2.1 ประโยชน์ตอบแทน ซึ่งมีหลายอย่างเช่นผลประโยชน์ทางการเมืองที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นให้เป็นวิธีการสร้างฐานอ านาจทางการเมือง และเป็นสร้างเครือข่ายฐานคะแนนในการ
เลือกตั้งของผู้บริหารท้องถิ่นผ่านระบบเครือญาติของผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการท าทุจริตคอรัปชั่น 
ผลประโยชน์ส่วนตน คือเงินหรือสิ่งตอบแทนอื่นที่มีผู้เสนอให้ โดยมองว่าเป็นค่านิยมจากการใช้จ่าย
ในการลงสมัครรับเลือกตั้งเข้ามาเป็นผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อเทียบกับค่าตอบแทนที่ได้รับตลอด
ระยะเวลา 4 ปี ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการหาเสียง   
 2.2 อ านาจ เป็นสิ่งที่ท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถเอื้อประโยชน์หรือแสวงหา
ประโยชน์ได้จากอ านาจในการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกขั้นตอน ซึ่ง
การใช้อ านาจนั้นก็มีทั้งการใช้อ านาจที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ แบบเป็นลายลักษณ์อักษร
และไม่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือการใช้ดุลยพินิจก็มี ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้ที่สามารถสั่งการ 
อนุมัติ อนุญาต หรือให้คุณให้โทษด้วย   
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 2.3 ความมั่นคง พบว่าความมั่นคงในอาชีพราชการเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดการทุจริต 
โดยมุมมองของสังคมและคนทั่วไปมีค่านิยมที่ต้องการให้ลูกหลานได้รับราชการ ซึ่งเป็นงานที่มีความ
มั่นคงทั้งต่อตนเองและครอบครัว ส่วนพนักงานท้องถิ่นก็ต้องการที่มีต าแหน่งที่สูงขึ้น มีต าแหน่ง
บริหาร มีเงินประจ าต าแหน่ง   
 3. แนวทางในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นและระบบอุปถัมภ์ในการบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลจากการวิจัยผู้วิจัยได้
สังเคราะห์แนวทางในการบริหารงานบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ีเป็น
กลไกส าคัญต่อแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบและระบบอุปถัมภ์ที่ยั่งยืนได้ ดังนี้  
 1) มุ่งเน้นการบริหารงานบุคคลเชิงกลยุทธ์ (Strategic HRM) เป็นกระบวนการเพื่อให้
ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในเวลาท่ีต้องการประกอบด้วย กิจกรรมการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์ กิจกรรมการวิเคราะห์งานและการออกแบบงานกิจกรรมการสรรหาและกิจกรรม
การคัดเลือก  
 2) มุ่งเน้นการบริหารงานบุคคลเชิงสมรรถนะ (Competency based HRM) เป็นการ
บริหารงานบุคคลที่มุ่งเน้นในประเด็น การวางแผนอัตราก าลังคน การสรรหาและการคัดเลือก การ
พัฒนาและการฝึกอบรม การบริหารค่าตอบแทน การบริหารผลงาน การสืบทอดต าแหน่ง การวาง
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
 3) มุ่งเน้นการบริหารผลงาน (Performance Management) เป็นเรื่องของการ
จัดระบบความรู้ความสามารถใน การปฏิบัติงานของบุคคล ทีมงาน และองค์การ ให้สามารถ
เชื่อมโยง ผนึกประสาน (Cascading & Alignment) ไปในทิศทางเดียวกันกับเป้าหมายและกลยุทธ์
ธุรกิจ  
 4) การได้มาซึ่งบุคลากร (Souring) ในการบริหารงานบุคคลภาครัฐแนวใหม่ ต้องให้
ความส าคัญกับการได้มาซึ่งบุคลากรใน 4 ประเด็นคือ การจัดหา การพัฒนา การให้รางวัล การธ ารง
รักษา ภายใต้หลักคุณธรรม 
 5) การเรียนรู้และพัฒนา (Leaning and Development) เป็นการแสวงหาวิธีการ
เพื่อมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องในด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสิทธิภาพในการ
ท างาน ภายใต้เงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องงานและเงื่อนไขภายนอก  
 6) การให้รางวัลและค่าตอบแทน (Rewarding) ต้องมีความชัดเจนในเรื่องของระบบ
การให้รางวัล และต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนมีความยุติธรรมและสามารถอธิบายได้  
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 7) พัฒนาคุณภาพชีวิต (Development Quality Work Life) เป็นสิ่งซึ่งสะท้อนความ
ผูกพันและความพึงพอใจของพนักงานในทุกระดับชั้นที่มีต่อองค์กร อันเป็นผลมาจากการดูแลเอาใจ
ใส่และให้ความส าคัญต่อพนักงานในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงที่สุด  
 
5. อภิปรายผล 
 ปัจจัยที่เอื้อให้เกิดการทุจริตคอรัปชั่นและระบบอุปถัมภ์ในการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีประเด็นดังต่อไปนี้ 1) โอกาส ด้วยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กที่มีระบบ
ความสัมพันธ์หรือระบบอุปถัมภ์ทั้งทางการเมืองและเครือญาติที่ค่อนข้างแข็งแรง ซึ่งหากระบบ
อุปถัมภ์มีความแข็งแรกก็ท าให้มีโอกาสเกิดการทุจริตคอรัปชั่นได้มากกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
องค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลต าบล ท่ีเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีความใกล้ชิดกับ
ประชาชนในพื้นที่มากที่สุด 2) ความคุ้มค่า เป็นปัจจัยที่ใช้ในการประเมิน พิจารณา และตัดสินใจใน
การท าการทุจริตคอรัปช่ัน โดยอาจประเมินได้เป็นจ านวนเงิน อ านาจ การยอมรับ บทบาททางสังคม 
ลักษณะของงาน คุณภาพชีวิต สอดคล้องกับ Somkit Lertpaithoon et al. (2555) โดยในส่วนของ
ผู้บริหารท้องการเข้าสู่แวดวงการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นนั้น เป็นที่ยอมรับว่าต้องใช้ต้นทุนสูง 
ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนทางสังคม และต้นทุนทางเศรษฐกิจ ดังนั้น เมื่อสามารถก้าวเข้ามาเป็นผู้บริหาร
ท้องถิ่นได้ก็จะเกิดปรากฎการณ์ที่เรียกว่า “ถอนทุนคืน” 3) วัฒนธรรมที่ผิด ส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็น
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมองว่าการใช้ระบบอุปถัมภ์ที่น ามาสู่การทุจริตนั้นเป็นเรื่อง
ธรรมดาเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น เป็นสิทธิ์ของผู้ที่มีฐานะทางการเงินที่ดี ไม่ใช่เรื่องของตนเอง 
ไม่อยากวุ่นวาย 4) ช่องว่างของกฎหมาย เป็นอีกปัจจัยที่มีการกล่าวถึงมากที่สุด ด้วยการที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ประกอบ
กับช่องว่างทางกฎหมายที่ให้อ านาจกับผู้บริหารท้องถ่ินมากจนเกินไป  ขาดกระบวนการตรวจสอบ
และถ่วงดุล เปิดช่องให้ผู้บริหารท้องถิ่นใช้การใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจ ซึ่งสอดคล้องกับ  Kowit 
Puang-ngam et al. (2550) ที่กล่าวว่ากฎหมายเปิดช่องว่างให้มีการทุจริตได้ โดยโครงสร้างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามรัฐธรรมนูญ ปี 2540 เป็นต้นมา และในกฎหมายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีความเข้มแข็งเพ่ือให้อยู่ในต าแหน่งตลอด 4 ปี ซึ่งในกรณีที่สมาชิกสภา
ท้องถิ่น เป็นทีมเดียวกับผู้บริหารท้องถิ่นทั้งหมด ก็จะเป็นช่องทางให้ทุจริตได้ เพราะระบบถ่วงดุล
ขาดความเข้มแข็ง อีกทั้งยังสอดคล้องกับ Somkit Lertpaithoon et al. (2555)ที่เห็นว่า กฎหมาย
ให้อ านาจในการบริหารงานบุคคลแก่ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมากเกินไป การที่
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กฎหมายให้อ านาจในการบริหารงานบุคคลแก่ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่าง
มาก โดยมาตรา 15 มาตรา 23 และมาตรา 25 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดให้อ านาจในการออกค าสั่งเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง  การย้าย การ
โอนการรับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขึ้น เงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้
ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์เป็นของผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้งสิ้น ท าให้ผู้บริหารใช้อ านาจดังกล่าวในการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์จากบุคลากรในท้องถิ่น 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ Naphrat Taycho et al. (2016, April 29) ปัจจัยที่เอื้ออ านวยต่อการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานราชการต่างๆ ได้แก่ 1) ช่องว่างและข้อบกพร่องของ
กฎหมายตลอดจนระเบียบของราชการที่เปิดโอกาสให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในการใช้ดุลยพินิจได้มาก 
ความล้าสมัยของกฎหมายขาดความรัดกุมและชัดเจน มีขั้นตอนการปฏิบัติ  ที่ยุ่งยากซับซ้อนและ
ล่าช้า ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ (1) เป็นความผิดเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือใช้
อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐหรือผู้หนึ่งผู้ใด (2) เป็นความผิดเนื่องจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปในทางแสวงหาประโยชน์สาหรับตนเองหรือผู้อื่น 5) 
ระบบการตรวจสอบ การทุจริตคอรัปชั่นในการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นเรื่องที่ยากต่อการตรวจสอบ เนื่องจากการทุจริตแบบนี้ไม่ค่อยมีหลักฐานที่ชัดเจนในการกระท า
ความผิด เป็นการท าทุจริตที่เกิดขึ้นจากระบบอุปถัมภ์ระหว่างบุคคลที่ตกลงกันและมีการแลกเปลี่ยน
ผลประโยชน์จากการทุจริต เป็นลักษณะของการสมประโยชน์หรือสมยอมของทั้ง 2 ฝ่ าย ดังนั้น
หลักฐานที่เกิดจากผู้กระท าการทุจริตนั้นเป็นไปได้ยาก ซึ่ง Arapin Sopchokchai et al. (2540)ได้
สรุปสาเหตุของการทุจริตคอร์รัปชั่นและความไม่โปร่งใสในองค์การบริหารส่วนต าบลคือการทุจริต
จากช่องว่างของกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ซึ่งยังมีความไม่ชัดเจนและรัดกุมเพียงพอ
สอดคล้องกับ Somkit Lertpaithoon et al. (2555) ประสิทธิภาพของกลไกการตรวจสอบการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยยังไม่ดีเท่าที่ควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ส่วนของความล่าช้าในการตรวจสอบและการลงโทษท าให้ผู้กระท าความผิดไม่เกรงกลัวต่อการรับ
โทษเมื่อตนเองกระท าความผิด อีกทั้งเงื่อนไขหนึ่งที่น าไปสู่การชี้มูลความผิด คือ พยานและหลักฐาน 
ดังนั้น ในหลายกรณีที่ไม่สามารถหาพยานและหลักฐานมายืนยันการกระท าทุจริตได้ ผู้กระท าการ
ทุจริตก็จะรอดพ้นจากการถูกลงโทษ  และ 6) การแข่งขันทางสังคม  ด้วยสภาพของอัตราการ
ว่างงานหรือต าแหน่งงานของระบบราชการนั้นมีอยู่อย่างจ ากัดเมื่อเทียบกับจ านวนคนท่ีต้องการรับ
ราชการซึ่งเป็นอาชีพที่มีความมั่นคง  มีสวัสดิการที่ดี  มีอนาคตในการก้าวหน้าในสายงาน     
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 การทุจริตคอรัปชั่นและระบบอุปถัมภ์นั้นล้วนแล้วมีเหตุผลและเป้าประสงค์ก่อนการลง
มือท าการทุจริตคอรัปชั่น มีหลายประเด็นประกอบด้วย ด้านประโยชน์ตอบแทน โดยผู้บริหาร
ท้องถิ่นก็จะมองที่ผลประโยชน์ทางการเมือง การสร้างฐานอ านาจทางการเมือง การทดแทนใช้จ่าย
ในการลงสมัครรับเลือกตั้ง  ค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเพื่อเข้ามาเป็นผู้บริหารท้องถิ่น ส่วนพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นก็มองเรื่องของรายได้ที่จะเกิดขึ้น สอดคล้องกับ Somkit Lertpaithoon et al. (2555) 
การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น ในการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
เป็นปัญหาที่เกิดขึ้น สืบเนื่องจากอ านาจในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารท้องถิ่นที่มีมากกับ
ความต้องการของผู้ที่ต้องการได้รับประโยชน์จากการใช้อ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น อันท าให้เกิด
ความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็นการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันระหว่างผู้ให้กับผู้รับ ในรูปแบบของ
การเสนอเงินให้แก่ผู้มีอ านาจในการบริหารงานบุคคลหรือผู้มีอ านาจในการบริหารงานบุคคลเรียกรับ
เงินจากบุคคลที่ต้องการต าแหน่งหรือผลประโยชน์จากอ านาจในการบริหารงานบุคคลของตน เพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่ในทางที่เป็นการให้คุณหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางที่เป็นการให้โทษ ส่วนการให้
เงินโบนัสนั้นเกิดจากการที่เจ้าหน้าที่ต้องการได้รับรายได้เพิ่มจากเงินเดือนโดยปกติของตนในขณะ
ผู้บริหารก็ต้องการผลประโยชน์ในรูปของส่วนแบ่งจากเงินโบนัสของเจ้าหน้าที่อันเนื่องมาจาก
ผู้บริหารท้องถิ่นไม่มีสิทธิในการได้รับเงินโบนัส ซึ่งลักษณะความสัมพันธ์ที่แต่ละฝ่ายต่างต้องการ
ประโยชน์จากอีกฝ่ายหนึ่งนั้นท าให้เมื่อมีการทุจริตก็จะเอาผิดได้ยากเนื่องจากความสัมพันธ์ของผู้ให้
และผู้รับมีลักษณะเป็นการได้ผลประโยชน์ร่วมกัน ด้านอ านาจ ท้ังทางการเมืองและอ านาจทางการ
บริหาร บทบาททางสังคม การได้รับการยอมรับ ยกย่องและให้เกียรติทางสังคม ซึ่งสมคิด  เลิศ
ไพฑูรย์ และคนอื่นๆ เห็นว่าในหลายพื้น ที่ผู้บริหารท้องถิ่นจะใช้วิธีเปิดกรอบอัตราก าลัง โดยการจ้าง
ลูกจ้างตามภารกิจให้เต็มที่เพื่อให้รายจ่ายในส่วนของการบริหารงานบุคคลอยู่ท่ี 40% เพื่อที่จะไม่
ต้องจ่ายเงินโบนัสหรือจ่ายเงินโบนัสในอัตราที่น้อยมาก การจ้างลูกจ้างตามภารกิจนั้นเป็นวิธีการที่
ผู้บริหารท้องถิ่นนิยมท ากันมากในปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างจากเดิม คือ เป็นการกระท า
เพื่อตอบแทนหัวคะแนนและเครือญาติของผู้บริหารท้องถิ่น ดังนั้น ผลตอบแทนที่ผู้บริหารท้องถิ่นจะ
ได้รับจึงไม่ใช่ตัวเงินเหมือนกับการเรียกรับเงินในการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย ประเมินเงินโบนัส แต่จะ
ได้ผลตอบแทนในเรื่องฐานเสียงและความไว้เนื้อ เชื่อใจซึ่งท าให้ระบบอุปถัมภ์มีความแนบแน่นมาก
ยิ่งขึ้น ด้านความมั่นคง มองในสองฝ่ายคือฝ่ายผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการสร้างความมั่นคงในทางการ
บริหารและความมั่นคงทางการเมือง ส่วนพนักงานส่วนท้องถิ่นนั้นก็จะมองที่ความมั่นคงทางชีวิตที่มี
รายได้ มีสวัสดิการ ความมั่นคงทางอาชีพ 
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6. ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ทุกภาคส่วนต้องหันมาให้ความส าคัญและจริงจังกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นใน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น เนื่องจากการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสร้างก าลังในพัฒนาท้องถิ่นและเพิ่มประสิทธิภาพในการปกครอง
ท้องถิ่น  โดยการก าหนดเป็นนโยบายหรือหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคล การสร้างระบบ
ตรวจสอบหรือการถ่วงดุลอ านาจการบริหารงานบุคคลโดยให้ฝ่ายสภาท้องถิ่นและภาคประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วม  อีกทั้งแก้ไขระบบการลงโทษและวินัยส าหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวกับการทุจริตคอรัปชั่น
อย่างตรงไปตรงมาและเหมาะสม 
 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัต ิ
              ผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานส่วนท้องถิ่นต้องยึดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือแนว
ปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่ก าหนด ยึดหลักการบริหารงานบุคคลแนวใหม่และตัวชี้วัด 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาการลดระบบอุปถัมภ์ที่มีผลต่อการทุจริตคอรัปชั่นในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. ควรศึกษาประสิทธิภาพของกระบวนการตรวจสอบและควบคุมการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3. ควรศึกษารูปแบบการบริหารงานบุคคลที่พึงประสงค์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
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บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์  1) เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ 
ด้านการท าวิจัย ในชั้นเรียนของครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  
เขต 1  2) เพ่ือพัฒนารูปแบบ  การนิเทศในการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครูในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 วิธีด าเนินการวิจัยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน  ได้แก ่ 
ขั้นตอนที่ 1 สร้างร่างรูปแบบจากการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการจากผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูกลุ่มเป้าหมายจ านวน 315 คน  การศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
และการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 9 คน  ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบร่างรูปแบบจากการ
ประชุมกลุ่มสนทนาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 9 คน และปรับปรุงรูปแบบให้มีความเหมาะสม   
ขั้นตอนที่ 3 การยืนยันรูปแบบโดยการท าประชาพิจารณ์ จากกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นศึกษานิเทศก์  
ครูและผู้บริหารสถานศึกษาจ านวน 30 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้เป็น
แบบสอบถามประมาณค่า5 ระดับ  สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ผลการวิจัยพบว่า 
 1. รูปแบบการนิเทศเพ่ือส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนของครูส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก  ได้แก่  1) หลักการ  
2)  วัตถุประสงค์  3) สาระส าคัญ   4) ขั้นตอนการนิเทศ  5) ปัจจัยสนับสนุน  ซึ่งรูปแบบมีความ
สอดคล้องทุกองค์ประกอบ (  = 6.4, IOC=0.70) และมีความเหมาะสมในทุกองค์ประกอบอยู่ใน
ระดับมาก (  = 4.39, S.D. = 0.52) 
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 2. ความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบการนิเทศเพ่ือส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนของครู
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ไปปฏิบัติ  โดยภาพรวมทุกองค์ประกอบ
มีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก (  = 4.47, S.D. = 0.52) 
 

ค าส าคัญ : การพัฒนารูปแบบ, การนิเทศภายใน, การวิจัยในชั้นเรียน 
 
  

ABSTRACT 
 The objectives of this research were 1) to study the present Problems and 
needs of the Classroom Action Research of Teachers in Khonkaen Primary 
Educational Service Area 1  2) to develop a model of Classroom Action Research of 
the Teachers in Khonkaen Primary Educational Service Area 1.  

Methodology was conducted in 3 steps: Step 1, to create a model of the 
current conditions. Problems and Needs School administrators and teacher from 
the target 315 people. educational theory and related research. And interviews with 
experts on 9 people. Step 2, to determine the Model by focus group discussion 
with the experts’ 9 people and improve the model to be appropriate. Step 3, 
verification form by a public hearing. The target, which is Supervisors Teachers and 
school administrators, 30 people were selected by simple random. The instrument 
was a questionnaire about the five-level statistics used were mean, percentage and 
standard deviation. 
 The findings of the research were as follows: 
 1. The Supervision Model for Classroom Action Research operation of 
Teachers in Khonkaen Primary Educational Service Area 1, consisting of one 5 main 
components : 1) Principle 2) objective, 3) substantially 4) contains the procedure for 
supervision 5) factors. This pattern is consistent All elements (  = 6.4 , IOC= 0.70) 
and are suitable for all elements at a high level (  = 4.39, S.D. = 0.52) 
 2. The possibility of bringing of The Supervision Model for The Enhancement 
in Classroom Action Research of Teachers in Khonkaen Primary Educational Service 
Area 1,  into practice, Overall implementation of all elements. There is a possibility 
at a high level   (  = 4.47, S.D. = 0.52) 
 

Keywords: Development of Model , Supervision, Classroom Action Research 
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1. บทน า 
 การจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรืองนั้น ครู ถือว่าเป็นปัจจัย
ส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากครูเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนในทุกๆด้าน 
ดังจะเห็นได้จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 
ที่ได้ให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาวิชาชีพครู เพราะครูเป็นบุคคลส าคัญที่สุดต่อการ
พัฒนาสังคมและการศึกษาของชาติเป็นผู้ที่ท าหน้าที่ในการพัฒนาบุคคลในสังคมให้มีความเจริญงอก
งามอย่างเต็มทีแ่ต่จากการประเมินผลของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาพบว่าแม้มีหลายเรื่องที่
ประสบผลส าเร็จแต่ก็ยังมีปัญหาต้องเร่งพัฒนาปรับปรุงและต่อยอด โดยเฉพาะด้านครูพบว่ามีปัญหา
ในการพัฒนาครูประจ าการยังไม่ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายทั้งด้านปริมาณและด้านคุณภาพ ซึ่ง
ในยุคปัจจุบันเราให้ความส าคัญต่อการศึกษาเป็นอย่างมากแต่ละเลยการให้ความส าคัญกับครูจึง
ส่งผลให้คุณภาพการศึกษาของประเทศชาติลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดทศวรรษที่ผ่านมา  (Yaovapa 
Techakup, 2542: 86) และจากผลการวิจัยภายใต้การปฏิรูปการศึกษาไทยที่ผ่านมาพบว่าครูไทยมี
ความต้องการที่จะได้รับการพัฒนาเชิงสมรรถนะทางวิชาชีพในด้านต่างๆหลายประการ โดยเฉพาะ
ด้านการวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) เพราะครูต้องการมีสมรรถนะของการเป็นนักวิจัยเพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาทั้งครูและนักเรียนให้บังเกิดข้ึนอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว 
(Queensland University of Technology, 2002: 45) 
 การวิจัยในชั้นเรียนนั้นถือว่ามีความส าคัญและมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาวิชาชีพ
ครแูต่ผลจากการวิจัยเกี่ยวกับการท าวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนพบว่ายังขาด การพัฒนาเท่าที่ควร
และไม่ต่อเนื่อง กล่าวคือครูมีการท าวิจัยในชั้นเรียน แต่ท าเพ่ือให้มีผลงานตามนโยบายไม่ ได้ท าเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนอย่างจริงจัง การเขียนรายงานการวิจัยยังไม่ถูกต้องและขาดคุณภาพ ครูมี
ความรู้ ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการท าวิจัยอยู่ในระดับน้อย มีครูส่วนน้อยที่สามารถท าวิจัยได้
แต่ก็ต้องมีพ่ีเลี้ยงหรือที่ปรึกษาต้องคอยดูแลให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิด ตลอดจนครูมีความต้องการที่
จะมีความรู้เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน สาเหตุที่ท าให้การวิจัยของครูไม่ก้าวหน้านั้นเพราะความรู้
ของครูที่ได้จากการอบรมไม่เพียงพอที่จะท าให้ครูสามารถท าวิจัยได้โดยล าพัง จึงส่งผลให้ครูท าวิจัย
ไม่เสร็จและเกิดความท้อถอยในการท าวิจัย (Yupin Yuenyong, 2553 : 67) และในการพัฒนาครู
เพ่ือให้ครูสามารถท าวิจัยในชั้นเรียนได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพต้องใช้กระบวนการที่เป็นระบบ 
กระบวนการดังกล่าวที่จะใช้แก้ปัญหานี้ได้ดีคือการนิเทศการสอนนั่นเองเพราะการนิเทศการสอนนั้น
สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาต่างๆ ในโรงเรียนได้ เช่น ปัญหาเกี่ยวกับการน าหลักสูตรไปใช้ใน
โรงเรียน ปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนของครู เป็นต้น ในปัจจุบันจากการศึกษาสภาพ
การนิเทศการสอนของครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 พบว่า 
มีการนิเทศ แต่ยังไม่มีรูปแบบการนิเทศในเรื่องเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนโดยเฉพาะ โดยรูปแบบ
การนิเทศที่ปรากฏอยู่ปัจจุบันมักจะเริ่มต้นด้วยการแจ้งนโยบายแก่คณะครูแล้วแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการนิเทศ รูปแบบการนิเทศดังกล่าวเป็นการนิเทศโดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
ผู้บริหารจากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกพบว่า มีข้อจ ากัดและอุปสรรคที่ท าให้การนิเทศยังไม่ประสบ
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ผลส าเร็จเท่าทีควรหลายประการ เช่น ผู้นิเทศขาดความรู้ในเรื่องของเทคนิควิธีสอนต่างๆ ขาดทักษะ
และเทคนิคการนิเทศ  ขาดเครื่องมือที่มีมาตรฐานและเหมาะสมกับการนิเทศ วิธีสังเกตการสอนและ
การให้ข้อมูลย้อนกลับไม่มุ่งผลการพัฒนาอย่างจริงจังท าให้ไม่เกิดผลการพัฒนาเป็นไปตามที่พึง
ประสงค์ การนิเทศเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีรูปแบบที่ชัดเจนเพ่ือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติการนิเทศเพ่ือให้ครูพัฒนาคุณภาพด้านการวิจัยได้อย่างเป็นรูปธรรม ท าให้ครูมี
ขวัญก าลังใจ มีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการ
สอนได้เป็นอย่างด ี 
 จากสภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นในการปฏิรูปการศึกษาด้านการพัฒนาคุณภาพ
ครูยุคใหม่ และการพัฒนาครูตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ตลอดจนมีความคิดเห็นว่ารูปแบบการนิเทศที่เป็นระบบนั้นช่วย
ให้ครูสามารถท าการวิจัยในชั้นเรียนได้ประสบผลส าเร็จและช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนสูงขึ้นผู้วิจัยจึงศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการนิเทศเพ่ือส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนของครู
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติการนิเทศ
ครูให้สามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนได้อย่างถูกต้องตามหลักการ 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการด้านการท าวิจัยในชั้นเรียนของครูใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
 2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการนิเทศในการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครูในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
 
3. ขอบเขตการวิจัย 
 3.1ขอบเขตด้านเนื้อหา   
 เนื้อหาที่น ามาใช้ในการวิจัย ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ  แนวคิด
ทฤษฎีเกี่ยวกับการนิเทศการสอน  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน 
 3.2ขอบเขตด้านประชากร/ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 (1)ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูจ านวน 1,729 คน  ก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สูตรตามตารางส าเร็จรูปของ Krejcie and Morgan ใช้ค่าความเชื่อมั่น 95% มี
ความคลาดเคลื่อน 5% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 317 คน ได้มาด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย 
(Simple Random Sampling)  โดยสุ่มจากบัญชีรายชื่อของโรงเรียนในแต่ละกลุ่มสถานศึกษาใน
เขตพ้ืนที่ด้วยตารางเลขสุ่ม (Random Number Table) 
 (2) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการสัมภาษณ์ (In-depth Interview)ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน
9คนการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 9 คนการท าประชา
พิจารณ์ (Public Hearing) ได้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 30 คน 
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4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเรื่องรูปแบบการนิเทศเพ่ือส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครู
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยมี
ล าดับขั้นตอนในการวิจัยเป็น 3  ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การสร้างร่างรูปแบบการนิเทศเพ่ือ
ส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 
1  โดยด าเนินการดังนี้ 
 1.1การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาการท าวิจัยในชั้นเรียน 
จากผู้บริหารสถานศึกษาและครูกลุ่มเป้าหมายเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) 
เครื่องมือที่ใช้ใน การวิจัย ได้แก่แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับ ที่ผ่านการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถาม (Index of Item 
Objective Congruence, IOC) และหาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับโดยวิธีหาสัมประสิทธิ์แอลฟ่า  
(α-Coefficient) โดยใช้สูตรครอนบัค (Cronbach) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยน าแบบสอบถามที่มีความ
เชื่อมั่นไปสอบถามกลุ่มตัวอย่างจ านวน  317 คน ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามจ านวน 317 ชุด ได้
แบบสอบถามกลับคืนมาจ านวน 315  ชุด  คิดเป็นร้อยละ 99.36 และไม่ตอบกลับจ านวน 2 ชุด  
คิดเป็นร้อยละ 0.64 
 1.2 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน วรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการ
นิเทศเป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary  Research) เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ทางทฤษฎีที่จะน ามา
เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สังเคราะห์ก าหนดเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่แบบวิเคราะห์เอกสาร 
 1.3 การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 9  คน และการวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้ว
น ามาสังเคราะห์พัฒนาเป็นร่างรูปแบบการนิเทศ เพ่ือให้ได้แนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบและรูปแบบ
การนิเทศเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง 
 1.4 น าผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ  ผลการศึกษาเอกสาร
งานวิจัย ที่เกี่ยวข้องและผลการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ มาวิเคราะห์เพ่ือสังเคราะห์เป็นร่างรูปแบบ
การนิเทศเพ่ือส่งเสริม  การวิจัยในชั้นเรียนของครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 
 ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบร่างรูปแบบการนิเทศเพ่ือส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครูใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จากผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุม
กลุ่มสนทนา (Focus  Group  Discussion) จ านวน 9 คน และการประเมินความสอดคล้องของร่าง
รูปแบบการนิเทศ  เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่แบบประเมินความสอดคล้อง 
 ขั้นตอนที่ 3 การยืนยันรูปแบบการนิเทศเพ่ือส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครูในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เป็นการตรวจสอบความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ของรูปแบบการนิเทศ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการท าประชาพิจารณ์ (Public 
Hearing) และน าแบบสอบถามที่มีความเชื่อมั่น สอบถามความคิดเห็นของศึกษานิเทศก์ ครูและ
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ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  แบบสอบถามความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ มีลักษณะเป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยสถิติพ้ืนฐานได้แก่ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย (Mean, X ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, S.D.) ค่าดัชนีความสอดคล้อง
ของข้อค าถาม (Index of Item Objective Congruence, IOC) และสถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพ
ของเครื่องมือได้แก่การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยวิธีหาสัมประสิทธิ์แอลฟ่า   
(α-Coefficient) โดยใช้สูตรครอนบัค (Cronbach) 
 
5. ผลการวิจัย 
 รูปแบบการนิเทศเพ่ือส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนของครูส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 สร้างขึ้นจากการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการด้าน
การท าวิจัยในชั้นเรียน การศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับการนิเทศ การวิจัยในชั้นเรียน การ
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ  การจัดกลุ่มสนทนาผู้ทรงคุณวุฒิ (Focus Group Discussion) และการท า
ประชาพิจารณ์ (Public Hearing) สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 5.1 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคยท าวิจัยในชั้นเรียน และส่วนใหญ่ไม่เคยผ่านการ
อบรมการท าวิจัยในชั้นเรียน  สภาพปัจจุบันในการด าเนินงานของครูด้านการท าวิจัยในชั้นเรียนใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  สภาพปัญหาการท าวิจัยในชั้นเรียนของครูในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก  สภาพความต้องการของครูด้านการท าวิจัยในชั้นเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
 5.2 รูปแบบการนิเทศเพ่ือส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้  1) หลักการ  
2) วัตถุประสงค์ 3) องค์ประกอบของรูปแบบ4) ขั้นตอนการน ารูปแบบไปใช้และ 5) ปัจจัยสนับสนุน  
ซึ่งรูปแบบที่สร้างขึ้นมีความสอดคล้องทุกองค์ประกอบอยู่ ในระดับมากที่สุด และรูปแบบมีความ
เหมาะสมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย ได้แก่  วัตถุประสงค์  
องค์ประกอบของรูปแบบหลักการ ขั้นตอนการน ารูปแบบไปใช้ และปัจจัยสนับสนุน และรูปแบบมี
ความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติในสถานศึกษาโดยภาพรวม มีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก  
เรียงล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ขั้นตอนการน ารูปแบบไปใช้องค์ประกอบของรูปแบบ 
วัตถุประสงค์ ปัจจัยสนับสนุน และหลักการตามล าดับ 
 
6. อภิปรายผล 
 จากการวิจัยเรื่องรูปแบบการนิเทศเพ่ือส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครูในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ผู้วิจัยได้อภิปรายผลได้ตามวัตถุประสงค์
ของงานวิจัยดังนี้  



87วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

 6.1 สภาพปัจจุบันในการด าเนินงานด้านการวิจัยในชั้นเรียนของครูสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ 

Vichasitti Tippavong (2552) ที่ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันในการด าเนินงานด้านการวิจัย
ในชั้นเรียนของครูพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากหลักสูตรการฝึกอบรมดังกล่าว
ไม่ได้เกิดจากความประสงค์หรือความต้องการของโรงเรียนจึงท าให้ผู้บริหารในสถานศึกษาไม่รับรู้
ด้วยท าให้ขาดการก ากับติดตามผลในระดับโรงเรียนขาดการวางแผนพัฒนาบุคลากรร่วมกันระหว่าง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนจึงท าให้ขาดการส่งเสริมสนับสนุนจากผู้บริหารโรงเรียน  
 6.2 สภาพปัญหาด้านการท าวิจัยในชั้นเรียนของครูในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้อง
กับ ยุทธพงษ์ อายุสุข ที่ได้วิจัยเกี่ยวกับสภาพปัญหาด้านการท าวิจัยในชั้นเรียนของครูพบว่าสภาพ
ปัญหาการท าวิจัยอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าครูขาดการส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือ
การท าวิจัยในชั้นเรียนจากผู้บริหารสถานศึกษาเพราะการสนับสนุนของผู้บริหารสถานศึกษาเป็น
แนวทางส าคัญที่สุดที่จะช่วยพัฒนาการท าวิจัยในชั้นเรียนของครู เนื่องจากผู้บริหารเป็นผู้ก าหนด
นโยบายการท าวิจัยของครู นอกจากจะพัฒนาทักษะความสามารถด้านการวิจัยแก่ครูแล้วยังต้อง
ส่งเสริมให้ครูมีการท าวิจัยในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่ องด้วย ดังนั้นการวิจัยในชั้นเรียนของครูจึง
จ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร  
 6.3 สภาพความต้องการของครูด้านท าวิจัยในชั้นเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Suntorn Chamarat ที่ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสภาพความต้องการของครู
ด้านท าวิจัยในชั้นเรียนพบว่าครูมีความต้องการท าการวิจัยในชั้นเรียนอยู่ในระดับมากอาจ
เนื่องมาจากครูได้ตระหนักถึงความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการท าวิจัยในชั้น
เรียน ซึ่งเป็นนโยบายส าคัญที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ได้มีนโยบายส่งเสริม
สนับสนุนในการเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียนคุณภาพ (Quality classroom) ที่เน้นการพัฒนาครู 5 ด้าน  
โดยเฉพาะในด้านการวิจัยในชั้นเรียนนั้นได้จัดโปรแกรม Classroom  Action  Research : CAR  
เพ่ือเป็นการน าการเปลี่ยนแปลงตนเองของครู  ดังนั้นจากข้อค้นพบดังกล่าวจึงสะท้อนให้เห็นว่า
ผู้บริหารสถานศึกษาทั้งในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับสถานศึกษาควรให้ความ
สนใจและหาแนวทางในการพัฒนาให้ครูสามารถท าวิจัยในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(Suntorn Chamarat, 2555) 
 6.4 รูปแบบการนิเทศเพ่ือส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีความสอดคล้อง มีความเหมาะสม และมีความเป็นไปได้
อยู่ในระดับมาก  อาจเป็นเพราะสร้างข้ึนโดยผสมผสานแนวคิดการนิเทศแบบกัลยาณมิตร การนิเทศ
แนวใหม่ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการประยุกต์ทฤษฎีหลักการสอน
ผู้ใหญ่ตามแนวคิดของกลิ๊กแมน, กอร์ดอนและรอสกอร์ดอนและแนวคิดของ Wiles and Bondi  
ที่เน้นการสร้างบรรยากาศที่ดีและเหมาะสมกับความต้องการของบุคคลและความแตกต่างระหว่าง
บุคคล มีการร่วมคิดร่วมท า มาใช้เพ่ือสร้างเป็นรูปแบบการนิเทศ และผ่านการตรวจสอบแก้ไข
ปรับปรุงจากผู้ทรงคุณวุฒิโดยการประชุมกลุ่มสนทนาและจากการท าประชาพิจารณ์ กอปรกับ
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สอดคล้องกับความต้องการของผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศในการแก้ปัญหาด้านการวิจัยในชั้นเรียน 
โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษาท่ีต้องการรูปแบบหรือแนวทางการนิเทศที่ชัดเจนและสามารถปฏิบัติ
ได้ (Wiles, Jon and Joseph Bondi, 2004) สอดคล้องกับงานวิจัยของ Kriengsak Sangchai ที่ได้
สร้างรูปแบบการนิเทศขึ้นเพ่ือแก้ปัญหาให้ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศมีแนวทางการนิเทศที่ชัดเจน  
เพราะการนิเทศเป็นปัจจัยส าคัญและมีความจ าเป็นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะการ
นิเทศภายในสถานศึกษา ซึ่งด าเนินการนิเทศโดยผู้บริหารสถานศึกษาที่จ าเป็นต้องมีแนวทางที่
ชัดเจน สามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ที่ก าหนดไว้ตาม
มาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ดังนั้น
รูปแบบที่สร้างข้ึนนี้จึงสอดคล้องกับความต้องการผู้บริหารสถานศึกษาที่ต้องการแบบแผนการนิเทศ
ที่ชัดเจนและง่ายต่อการน าไปปฏิบัติในสถานศึกษา (Kriengsak Sangchai, 2552) 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 ผลจากการวิจัยเรื่องรูปแบบการนิเทศเพ่ือส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครูในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1.1 สถานศึกษาควรน ารูปแบบการนิเทศเพ่ือส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครูไปปฏิบัติ
ในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการวิจัยในชั้นเรียนของสถานศึกษา 
 1.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาควรก าหนดนโยบายในการน ารูปแบบการ
นิเทศเพ่ือส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครูไปใช้ในสถานศึกษาให้ชัดเจน 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1 ควรมีการวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบอ่ืนๆ เพ่ือส่งเสริมการท าวิจัยในชั้น
เรียนของครู เช่น รูปแบบการนิเทศแบบโค้ช (Coaching Model)  รูปแบบการนิเทศแบบพัฒนา
วิชาชีพ (PBSE Model: Performance Based Supervision and Evaluation) และรูปแบบการ
นิเทศพัฒนาวิชาชีพแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนเพ่ือพัฒนาครูผู้เชี่ยวชาญ (TEC Model: Teacher 
Expertise Coaching Model)  เป็นต้น 
 2.2 ควรมีการศึกษารูปแบบการนิเทศเพ่ือส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครูกับ
สถานศึกษาในสังกัดอ่ืนๆ  เช่น  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน  เป็นต้น 
 
 
References 
Kriengsak Sangchai. (2552). Science Teacher Guidance and Teaching Model 

Development for Science Inclined Students Development (Doctoral 
Dissertation). Bangkok: Silpakorn University. 



89วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

Pattanan Pulprasit. (2555). Guidance, Counseling, Evaluation and Instruction 
Management by Knowledge Management Method for Elementary 
Educational Service Areas in The Northeast Region (Doctoral 
Dissertation). Nakhon Ratchasima: Vongchavalitkul University.  

Suntorn Chamarat. (2555). Class Room Research Teacher Development Model for 
Small Educational Institutes, Khonkaen Elementary Education Area1 
(Doctoral Dissertation). Khon Kaen: Northeast Region University. 

Vichasitti Tippavong. (2552).Roles of Elementary Schools Administrators in Teachers’ 
Class Room Research Promotion, Korchan 2 School Group, Educatinal 
Service Area 2, Chonburi (Master’s thesis). Chachoengsao: Rajabhat 
Rajanakarin University. 

Wiles, Jon and Joseph Bondi.(2004). Supervision: A Guide to Practice. 6th ed.  
New Jersey: Pearson Prentice-Hall. 

Yaovapa Techakup. (2542). Elementary Education Administration and Guidance. 
Bangkok: Chaopraya Printing 

Yupin Yuenyong. (2553). Guidance Methods for Competency Enhancement in Class 
Room Research for Teachers at  Educational Area5, Bangkok Educational 
Area (Doctoral Dissertation). Bangkok: Silpakorn University.  

 



ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 256090



91วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน เพื่อส่งเสริม    
ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
THE DEVELOPMENT OF SUPPLEMENTARY READING MATERIALS ON 

TRAVEL TO SAMPHRAN TO ENHANCE THE ABILITY OF READING 
FOR MAIN IDEA FOR PRATHOMSUKSA 6 STUDENTS 

 

อภิเชษฐ์  เทศเล็ก 
Aphichet  Theslek 

 
บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านชุด ท่องเที่ยว
เมืองสามพราน เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถการอ่าน
จับใจความส าคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสือ
ส่งเสริมการอ่านชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน  และ 3) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้ด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่านชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
เป็น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนาคประสิทธิ์  อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  ปี
การศึกษา 2559 จ านวน 40 คน โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) 
ก าหนดระยะเวลาในการทดลอง 2 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง รวม 8 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยคือ หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน  แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบ
วัดความสามารถการอ่านจับใจความส าคัญ และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้ ด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่านชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ 
ค่าเฉลี่ย(  )ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t-test) แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน 
(dependent)  
 ผลการวิจัยพบว่า :  
 1. หนังสือส่งเสริมการอ่านชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการ
อ่านจับใจความส าคัญส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 
8163/82.67 
 2. ทักษะการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  หลังการจัดการ
เรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
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 3. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสือ
ส่งเสริมการอ่านชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 
 

ค าส าคัญ : หนังสือส่งเสริมการอ่าน,  การอ่านจับใจความส าคัญ 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were 1) to develop supplementary reading 
materials on travel to Samphran to enhance the ability of reading for main idea for 
Prathomsuksa 6 students to be the efficient standard criterion of 80/80 2) to 
compare the ability of reading for main idea for Prathomsuksa 6 students before 
and after study by supplementary reading materials on travel to Samphran. And 3) 
to study the opinion of student about using the supplementary reading materials 
on travel to Samphran. The samples was 40 students of Prathomsuksa 6 Nakprasith 
school. Sampran district. NakhonPathom province of Academic year 2016. They 
were selected by simple random sampling.The experiment was taken 2 weeks,  
4 times per week, total 8 times. The research instruments were 1) supplementary 
reading materials on travel to Samphran 2) learning management plans 3) test  
of student ability of reading for main idea and 4) questionnaires to investigate 
student’s opinions by using the supplementary reading materials on travel to 
Samphran. The data were analyzed by mean ( ), standard  deviation  of  items 
(S.D.) and  t-test  dependent 
 The research findings were as follows : 
 1. The supplementary reading materials on travel to Samphran  
to enhance the ability of reading for main idea for Prathomsuksa 6 students had 
the efficient standard criterion of 81.63/82.67. 
 2. The ability of reading for main idea of Prathomsuksa 6 students after 
learning higher than before learning  been  statistically significant at the .05 level. 
 3. The sample student was opinions at high agreement level about 
management learning using the supplementary reading materials on travel to 
Samphran. 
 

Keywords: Supplementary reading materials, Reading comprehension. 
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1. บทน า 
 ภาษาไทยนอกจากจะเป็นเครื่องมือในการสื่อสารกันในชีวิตประจ าวัน ใช้เป็นภาษา
ราชการใช้ในกิจการงานต่าง ๆ แล้ว ภาษาไทยจึงยังมีความส าคัญในการเรียนการสอนทุกระดับชั้น 
กล่าวคือ การเรียนทุกวิชาต้องใช้ภาษาไทยเป็นสื่อ เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ ไม่ว่าจะเป็นการพูด
อธิบาย การฟังหรือการอ่านต าราต่าง ๆ การเรียนการสอนภาษาไทยมิได้มุ่งหวังให้นักเรียนอ่านออก
เขียนได้เพียงอย่างเดียว  หากมุ่งหวังให้นักเรียนน าความรู้ ความสามารถไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง 
สื่อสารกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ร่วมกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ และใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี รวมทั้งต้องรักษาภาษาไทยไว้ใน
ฐานะที่เป็นสมบัติของชาติด้วย ดังนั้น ผู้ที่มีความสามารถใช้ภาษาไทยได้ดีย่อมมีโอกาสเรียนรู้ได้
ดีกว่าคนอ่ืน 
 วิชาภาษาไทยเป็นวิชาทักษะ ซึ่งผู้เรียนต้องได้รับการฝึกฝนให้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้ง 4 ทักษะ คือ ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียน  ในบรรดา  
4 ทักษะดังกล่าวนั้น การอ่านเป็นทักษะที่มีความส าคัญและจ าเป็นมากในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
เพราะปัจจุบันนี้วิทยาการและเทคโนโลยีต่างๆ ได้เปลี่ยนแปลงเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ข้อมูล
ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันจะต้องอาศัยการอ่าน จึงจะสามารถเข้าใจ และสื่อความหมายกันได้ นัก
การศึกษาของไทยและต่างชาติเห็นพ้องต้องกันว่า การอ่านมีความส าคัญส าหรับนักเรียน เพราะ
กิจกรรมการเรียนทุกอย่างประมาณร้อยละ 80-90 ต้องอาศัยการอ่านเป็นส าคัญ  การอ่านเป็น
ทักษะที่ส าคัญในการแสวงหาความรู้ เนื่องจากการศึกษาหาความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ ต้องอาศัยการ
อ่านเป็นส าคัญ จึงจะสามารถน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์  (Phramaha Kamphon 
Khunangkaro, 2559 : 255) ดังนั้น ในการเรียนการสอนจึงจ าเป็นจะต้องปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัย
รักการอ่านและพัฒนาให้นักเรียนสามารถอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการพัฒนาต้องท าอย่าง
สม่ าเสมอ ส าหรับการอ่านที่เป็นพ้ืนฐานและเป็นประโยชน์ต่อการแสวงหาความรู้ คือ การอ่านจับ
ใจความส าคัญ  ดังที่ แววมยุรา  เหมือนนิล ได้กล่าวไว้ว่า การอ่านจับใจความส าคัญเป็นความเข้าใจ
เรื่องท่ีอ่านระดับต้นและเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญมากส าหรับการอ่านในระดับที่สูงต่อไป (Vaewmayura 
Muannin, 2541: 17) 
 แม้ว่าการอ่านและการอ่านจับใจความส าคัญจะมีความส าคัญต่อการเรียนรู้ และถูก
ก าหนดให้เป็นเนื้อหาในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยมาอย่างต่อเนื่องก็ตาม แต่พบว่าการอ่านยัง
เป็นปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไข คือ นักเรียนไม่มีนิสัยรักการอ่านและไม่ชอบอ่าน ดังที่ ณรงค์ฤทธิ์ 
ศักดาณรงค์ ได้กล่าวไว้ว่า  ปัญหาที่นักเรียนไม่ชอบอ่านและไม่มีนิสัยรักการอ่านเป็นการน าไปสู่
ปัญหาขั้นพื้นฐาน คือ การฟัง การพูด และการเขียนไม่ก้าวหน้า เนื่องจากการอ่านเป็นพ้ืนฐานในการ
ฟัง การพูด และการเขียน และถ้านักเรียนมีประสิทธิภาพในการอ่านจะท าให้มีประสิทธิภาพในการ
ฟัง การพูด และการเขียนตามไปด้วย ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านชุด
ท่องเที่ยวเมืองสามพราน เพ่ือส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
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2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพ่ือพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านชุด ท่องเที่ยวเมืองสามพราน เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพ 
ตามเกณฑ์ 80/80 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่านชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน   
 3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสือส่งเสริม 
การอ่านชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน 
 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
 งานวิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยมีแบบแผนการวิจัย แบบ
หนึ่งกลุ่มทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (One  Group  Pretest  Posttest Design) ประชากรที่
ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ จังหวัดนครปฐม  
ปีการศึกษา 2559  จ านวน 9 ห้องเรียน ซึ่งจัดนักเรียนแบบคละความสามารถ รวมทั้งสิ้น  
386 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนาค
ประสิทธิ์ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ปีการศึกษา 2559  จ านวน 1 ห้องเรียน โดยใช้วิธีสุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)  โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่มได้ห้องเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 มีนักเรียน 40 คน 
 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนรู้ด้วย
หนังสือส่งเสริมการอ่านชุดท่องเที่ยวเมืองสามพรานตัวแปรตาม คือ ความสามารถการอ่านจับ
ใจความส าคัญและความคิดเห็นของนักเรียน ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่านชุด
ท่องเที่ยวเมืองสามพราน 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการ 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ระยะเวลาที่ใช้ใน
การศึกษา และแบบแผนการวิจัย 
 ขั้นที่ 2 ขั้นสร้างเครื่องมือ 
 2.1 หนังสือส่งเสริมการอ่านชุด ท่องเที่ยวเมืองสามพราน จ านวน 4 เล่ม โดยผู้วิจัยสร้าง
หนังสือส่งเสริมการอ่านชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน เพ่ือส่งเสริมความสามารถการอ่านจับใจความ
ส าคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลท้องถิ่นของอ าเภอสามพรานที่มีอยู่
เดิมโดยอิงเนื้อหาที่มาจากค าขวัญและข้อมูลของอ าเภอสามพราน เพ่ือน ามาพัฒนาเป็นหนังสือ
ส่งเสริมการอ่านจ านวน 4 เล่ม คือ เล่มที่ 1 เมืองสามนายพราน เล่มที่ 2 พุทธสถานวัดไร่ขิง  
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เล่มที่  3 หลากหลายสิ่ งที่ดอนหวาย เล่มที่  4 ล่องเรือไปในท่าจีน มีค่าประสิทธิภาพดังนี้  
การหาประสิทธิภาพรายบุคคล ได้ค่าประสิทธิภาพ 67.50/68.89 การหาประสิทธิภาพเป็น 
กลุ่มเล็ก ได้ค่าประสิทธิภาพ 77.22/78.89 การหาประสิทธิภาพภาคสนาม ได้ค่าประสิทธิภาพ 
80.33/81.44 แล้วจึงน าหนังสือส่งเสริมการอ่านชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน น าไปใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่าง 
 2.2 แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่านชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน 
จ านวน 4 แผน  เวลา 8 ชั่วโมง ที่ได้ตรวจสอบความถูกต้องและเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และน าความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ ( IOC) ซึ่งได้ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง 0.96– 1.00 
 2.3 แบบทดสอบวัดความสามารถการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบปรนัยมี 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ  ตรวจสอบคุณภาพความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 คนได้เท่ากับ 1.00จากนั้นหาค่าความยากง่าย (p) และค่า
อ านาจจ าแนก (r) ของแบบวัดทักษะโดยได้ค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.20-0.80 และได้ค่า
อ านาจจ าแนก (r) ตั้งแต่ 0.21 ขึ้นไป และค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้สูตร  
KR – 20 ซึ่งได้ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.91 
 2.4 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสือส่งเสริม
การอ่านชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน  แบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ จ านวน 10 ข้อ  
โดยให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นใน 3 ด้าน คือ ด้านบรรยากาศในการเรียน  ด้านการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้  ด้านประโยชน์และการน าไปใช้ โดยน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหาและน าความคิดเห็นของผู้ เชี่ ยวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ได้ค่า 
เท่ากับ 1.00 
 ขั้นที่ 3 ขั้นทดลอง 
 ก่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่านชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน ผู้วิจัยได้
ให้ผู้ เรียนท าแบบทดสอบวัดความสามารถการอ่านจับใจความส าคัญซึ่งเป็นแบบทดสอบวัด
ความสามารถการอ่านจับใจความส าคัญก่อนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบปรนัยมี  
4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ แล้วตรวจให้คะแนน โดยข้อถูกให้ 1 คะแนน ข้อผิด 0 คะแนนจากนั้น
ด าเนินการทดลอง โดยผู้วิจัยเป็นผู้สอนด้วยตนเอง ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น จ านวน  
4 แผน  รวม 8 ชั่วโมง เริ่มทดลองจัดการเรียนรู้ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เมื่อสิ้นสุดการ
จัดการเรียนรู้ตามก าหนดให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบวัดความสามารถการอ่านจับ
ใจความส าคัญ (Post-test) ซึ่งเป็นแบบทดสอบฉบับเดียวกับแบบทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้ 
(Pre-test) แต่ใช้วิธีการสลับข้อ แล้วตรวจให้คะแนน  หลังจากการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสือส่งเสริม
การอ่านชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน ให้ผู้เรียนท าแบบสอบถามความคิดเห็น 
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 ขั้นที่ 4 ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ความสามารถการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนโดยใช้ค่าเฉลี่ย (  )   
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และน าคะแนนมาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้ โดยการทดสอบ  t-test  แบบกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มมีความสัมพันธ์กัน วิเคราะห์ผล
ความคิดเห็นของนักเรียน โดยใช้ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 

5. ผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านชุด ท่องเที่ยวเมืองสามพราน  
เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
มีผลการวิจัยดังนี้ 
 1. หนังสือส่งเสริมการอ่านชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการ
อ่านจับใจความส าคัญส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 
81.63/82.67 
 2. ทักษะการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังการจัดการ
เรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
 3. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสือ
ส่งเสริมการอ่านชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 
 

6. อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านชุด ท่องเที่ยวเมืองสามพราน  
เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
สามารถน ามาอภิปรายผล ได้ดังนี้ 
 1. ผลการหาประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่านชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพ่ือส่งเสริมความสามารถการอ่านจับใจความส าคัญ  
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.63/82.67 ซึ่ งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ  
หนังสือส่งเสริมการอ่านชุดท่องเที่ยวเมืองสามพรานส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   
เพ่ือส่งเสริมความสามารถการอ่านจับใจความส าคัญ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นนี้ เป็นเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ
ท้องถิ่นของนักเรียนเองท าให้นักเรียนเกิดความสนใจมากขึ้น อีกทั้งภายในหนังสือประกอบไปด้วย
เนื้อหาที่น่าสนใจ ใช้ภาษาเข้าใจง่าย ภาพประกอบสวยงาม และมีสีสันที่สวยงามเหมาะสมกับวัยของ
ผู้เรียน สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้ดี สอดคล้องกับแนวคิดของ Banjong Vansuriya 
(2530) ที่ว่า การใช้แหล่งข้อมูลท้องถิ่นเป็นสื่อในการเรียนรู้ เป็นการส่งเสริมให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง กระตุ้นให้เกิดความสนใจอยากรู้   อยากเห็นอยากค้นคว้าไม่เบื่อหน่ายในบทเรียน  
 ทั้งนี้  หนังสือส่ งเสริมการอ่านชุดท่องเที่ยวเมืองสามพรานส าห รับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6  เพ่ือส่งเสริมความสามารถการอ่านจับใจความส าคัญ ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นนั้น  
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มีองค์ประกอบที่สนับสนุนให้มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.63/82.67 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
ได้แก่ 1.1 เนื้อหา และกิจกรรมค าถามท้ายเล่มที่ไม่ซับซ้อน ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ตรงกับความสนใจ
ของผู้เรียน สามารถส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความสามารถในการอ่านจับใจความได้ดีขึ้น ดังที่ เสริมศรี  
หอมทิมาวรกุล ได้กล่าวถึงขั้นตอนการอ่านจับใจความส าคัญไว้ 5 ขั้นตอน คือ 1) อ่านเรื่องราวผ่าน  
ๆ โดยตลอดเพ่ือให้รู้ว่าเรื่องนั้นว่าด้วยเรื่องอะไรบ้าง  จุดใด  ตอนใด เป็นจุดส าคัญของเรื่อง 2) อ่าน
ให้ละเอียดท าความเข้าใจให้ชัดเจน ไม่ควรหยุดอ่านระหว่างเรื่องเพราะจะท าให้เข้าใจไม่ต่อเนื่อง 3) 
อ่านซ้ าตอนที่ไม่เข้าใจ และตรวจสอบความเข้าใจในข้อความบางตอนให้แน่นอนและถูกต้อง 4) ตอบ
ค าถามสั้น ๆ อะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ หรือท าโน้ตย่อ เพื่อตรวจสอบความเข้าใจของตนเอง 5)เรียบเรียง
ใจความส าคัญของเรื่องด้วยตนเอง และ Ajjari Kongcharoenket (2540) ได้สรุปลักษณะของ
หนังสืออ่านประกอบที่ดีไว้ว่า หนังสืออ่านประกอบที่ดีต้องมีเนื้อหาตรงกับความสนใจ ความต้องการ
ของเด็กและช่วยส่งเสริมความรู้ของเด็กในด้านต่าง ๆ เนื้อเรื่องมีความสนุกสนาน ชัดเจน เหมาะสม
ในการใช้เป็นเครื่องกระตุ้นให้อยากอ่าน เป็นหนังสือที่อ่านเข้าใจง่าย ใช้ภาษาที่ดี ขนาดของเรื่องไม่
สั้นหรือยาวเกินไป มีภาพประกอบและชื่อเรื่องสอดคล้องกัน ตัวอักษรที่ใช้เหมาะสมกับวัยของเด็ก 
1.2 แผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งมีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น เกม และเพลง กิจกรรมตอบค าถามเพ่ือ
กระตุ้นการคิดวิเคราะห์ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการน าเสนองานกลุ่ม ที่ท าให้ผู้เรียนได้มี
ส่วนร่วมตลอดกิจกรรม ปัญหาที่พบจากการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ได้จากการ
สังเกต และสอบถามกลุ่มทดลอง เนื่องจากในขั้นตอนการหาประสิทธิภาพแบบเดี่ยว พบว่ามีค่า
ประสิทธิภาพอยู่ที่ 67.50/68.89 ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ จากการสังเกตและสอบถามนักเรียนกลุ่ม
ทดลอง พบปัญหาคือ เวลาที่ใช้ในการเข้าร่วมกลุ่มทดลองของนักเรียนไม่พอเนื่องจากต้องร่วม
กิจกรรมของทางโรงเรียนด้วย อีกทั้งนักเรียนยังไม่เข้าใจเรื่องข้อสอบประเมินค่าเท่าที่ควร โดยครั้ง
ต่อมาในการหาประสิทธิภาพกลุ่มย่อย ผู้วิจัยได้ขออนุญาตผู้บริหารสถานศึกษาให้นั กเรียนกลุ่ม
ทดลองในขั้นตอนนี้เข้าร่วมกลุ่มการทดลองได้เต็มเวลาโดยไม่ต้องเข้าร่วมกิจกรรมของทางโรงเรียน
ชั่วคราว อีกทั้งอธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการท าข้อสอบประเมินค่าให้นักเรียนเข้าใจยิ่งขึ้น ผลการ
วิเคราะห์ค่าสถิติพบว่ามีค่าประสิทธิภาพอยู่ที่ 77.22/78.89 ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ จากการ
สังเกตและสอบถามนักเรียนกลุ่มทดลอง พบปัญหาคือ ชั่วโมงที่ใช้ในการทดลองตรงกับคาบเรียน
สุดท้าย ท าให้นักเรียนไม่ตั้งใจท าข้อสอบ เพราะมีความกังวลที่จะต้องเดินทางกลับบ้านให้ตรงเวลา 
ซึ่งปัญหาในขั้นตอนนี้ ตรงกับปัญหาที่พบในขั้นตอนการหาประสิทธิภาพแบบเดี่ยว ผู้วิจัยจึง
แก้ปัญหาโดยเปล่ียนชั่วโมงทดลองจากคาบเรียนสุดท้าย มาเป็นคาบเรียนในช่วงเช้า เพ่ือหลีกเลี่ยง
ความเร่งรีบของนักเรียนกลุ่มทดลองภาคสนาม และดึงสมาธิให้อยู่ในกิจกรรมการทดลอง ซึ่งพบว่ามี
ค่าประสิทธิภาพอยู่ที่ 80.33/81.44 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ 
 2. ผลการเปรียบเทียบทักษะการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6  หลังการจัดการเรียนรู้ โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านชุดท่องเที่ยวเมืองสามพรานส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพ่ือส่งเสริมความสามารถการอ่านจับใจความส าคัญ พบว่า ค่าเฉลี่ยของ
คะแนนแบบวัดทักษะการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังการจัดการ
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เรียนรู้ โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านชุดท่องเที่ยวเมืองสามพรานส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 เพ่ือส่งเสริมความสามารถการอ่านจับใจความส าคัญ สูงกว่า ก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
หนังสือส่งเสริมการอ่านชุดท่องเที่ยวเมืองสามพรานส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
เพ่ือส่งเสริมความสามารถการอ่านจับใจความส าคัญอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า
การน าหนังสือส่งเสริมการอ่านชุดท่องเที่ยวเมืองสามพรานส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
เพ่ือส่งเสริมความสามารถการอ่านจับใจความส าคัญมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ เป็นนวัตกรรมที่
สามารถส่งเสริมและพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เป็นเพราะการที่ผู้วิจัยมี
กระบวนการในการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความที่เป็นระบบ โดยการ
สร้างแบบทดสอบที่ครอบคลุม เนื้อหาจากนอกชั้นเรียน และเนื้อหาในแบบทดสอบยังไม่เกี่ยวข้อง
กับหนังสือส่งเสริมการอ่านชุดท่องเที่ยวเมืองสามพรานส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถการอ่านจับใจความส าคัญที่นักเรียนได้อ่าน เพ่ือจะได้วัดความสามารถในการ
อ่านจับใจความที่แท้จริง โดยข้อค าถามได้ก าหนดให้มีการวัดระดับพฤติกรรม ความจ า ความเข้าใจ 
การน าไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า ซึ่งสอดคล้องกับ Sunanta Mansettavit 
(2543 : 83 -90 )  ที่ ได้ เสนอทักษะเ พ่ือเป็นแนวทางการสอนอ่านจับใจความส าคัญไว้คือ  
1) ทักษะขั้นพ้ืนฐาน ทักษะการอ่านขั้นพ้ืนฐานนั้นเกี่ยวข้องกับการล าดับความคิดนักจิตวิทยาการ
อ่านจึงได้น าหลักของบลูม (Bloom) มาประยุกต์ใช้ในการก าหนดวัตถุประสงค์ทางการอ่านไว้ 6 ขั้น 
คือ ขั้นที่ 1 จ า เป็นขั้นเริ่มแรกของการอ่านที่สมองจะต้องจ าเรื่องราวให้ได้จ าความหมายของค าให้
ค าจ ากัดความของค ายาก จ าชื่อตัวละครและเหตุการณ์ส าคัญ การที่ครูจะรู้ว่านักเรียนมีความจ า
เรื่องที่อ่านได้มากหรือน้อยก็ใช้วิธีการตั้งค าถามเรื่องที่อ่าน หรืออาจให้สะกดค า บอกความหมาย
หรือบอกค าจ ากัดความ ขั้นที่ 2 เข้าใจ เป็นขั้นที่ผู้อ่านสามารถจ าเรื่องที่อ่านด้วยค าพูดของตนเองได้
เข้าใจความคิด ถ้อยค า ประโยค และข้อคติสอนใจ สรุปเรื่องเป็นแนวคิดโดยใช้ค าพูดของตน ดังนั้น 
การที่ครูจะประเมินนักเรียนว่ามีความเข้าใจมากหรือน้อย ควรตั้ งค าถามให้มีการเล่าเรื่อง  
และเรียงล าดับของเรื่อง ขั้นที่ 3 น าไปใช้ เป็นขั้นที่ผู้ อ่านควรมีการฝึกน าถ้อยค า ประโยค  
และเหตุการณ์ที่ได้จากการอ่านไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ที่อาจเกิดข้ึนใหม่หรือน าไปแก้ปัญหาใน
วิชาอ่ืนๆ ดังนั้น ค าถามที่ใช้มักที่จะก าหนดเป็นสถานการณ์ให้ผู้อ่านพิจารณาในการน าความรู้มาใช้ 
ขั้นที่ 4 วิเคราะห์ เป็นขั้นที่ผู้อ่านแยกองค์ประกอบย่อยของแนวคิดที่ได้จากการอ่าน การรู้จักแยก
ความหมายของค าที่มีความหมายหลายอย่าง สามารถบอกได้ว่าองค์ประกอบใด มีความสัมพันธ์กัน
หรือไม่เกี่ยวข้องเลย ขั้นที่ 5 สังเคราะห์ เป็นขั้นที่ผู้อ่านรู้จักสรุปแนวคิดของเรื่อง ค้นหาลักษณะ
โครงเรื่องที่คล้ายคลึงกับเรื่องที่เคยอ่าน สุภาษิตหรือค าพังเพยที่มีความหมายเปรียบเทียบใกล้เคียง
กัน อีกทั้งยังสามารถสรุปแนวคิดที่ เหมือนกันและแตกต่างกันได้ด้วย ขั้นที่  6 ประเมินค่า  
เป็นขั้นสูงสุดของการคิดที่ให้ผู้อ่านรู้จักตัดสินใจเรื่องที่อ่านว่าอะไรคือส่วนที่เป็นเท็จ พิจารณาและ
ค้นหาคุณค่าที่ปรากฏในเรื่อง เพ่ือฝึกให้ผู้อ่านรู้จักสังเกตการณ์ใช้ถ้อยค า การบรรยายที่ท าให้เกิด  
ภาพจน์ตลอดจนความประทับใจอ่ืน ๆ ที่ได้จากการอ่านเรื่อง อีกทั้งเนื้อหาที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นใน
หนังสือส่งเสริมการอ่านชุดท่องเที่ยวเมืองสามพรานส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   
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เพ่ือส่งเสริมความสามารถการอ่านจับใจความส าคัญนั้น เป็นเนื้อหาที่เรียงล าดับจากง่าย ไปหายาก 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนทีละล าดับขั้น  สอดคล้องกับแนวคิดของ Pannee Ch,Jenjit (2550: 136)  
ที่กล่าวถึงลักษณะทางสติปัญญา (Cognitive Characteristics) ของเด็กระดับประถมศึกษาตอน
ปลาย ไว้ว่า วิธีที่ดีที่สุดในการสอนให้เด็กพัฒนาถึงขีดความสามารถคือ การให้เร่ิมท าจากสิ่งง่ายๆ 
แล้วค่อยๆ ยากข้ึนเป็นล าดับ  
 3. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านชุดท่องเที่ยวเมืองสามพรานส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
เพ่ือส่งเสริมความสามารถการอ่านจับใจความส าคัญ  พบว่า ระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถการอ่านจับใจความส าคัญ โดยภาพรวมเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ย (  ) เท่ากับ 2.790 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.38  เมื่อพิจารณาความคิดเห็นเป็นรายค าถาม พบว่า
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่านชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน ช่วยปลุกเร้าและ
จูงใจให้นักเรียนกระตือรือร้นในการเรียน และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน
ชุดท่องเที่ยวเมืองสามพรานท าให้นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตจริงได้ มีระดับ 
ความคิดเห็นโดยรวมเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 2.98  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากับ 0.16  รองลงมาคือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่านชุดท่องเที่ยวเมือง
สามพรานให้บรรยากาศการเรียนรู้ท่ีสนุกสนานและน่าสนใจ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
หนังสือส่งเสริมการอ่านชุดท่องเที่ยวเมืองสามพรานท าให้นักเรียนเกิดนิสัยรักการอ่าน มีค่าเฉลี่ย (
) เท่ากับ 2.83 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.38 และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
หนังสือส่งเสริมการอ่านชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 2.80 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.41  ตามล าดับ 
แสดงว่านักเรียนมีความพึงพอใจและเห็นด้วยกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านชุด
ท่องเที่ยวเมืองสามพราน เพ่ือส่งเสริมความสามารถการอ่านจับใจความส าคัญทุกรายการในระดับ
มาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน 
เพ่ือส่งเสริมความสามารถการอ่านจับใจความส าคัญ เป็นกิจกรรมที่นักเรียนชอบและให้ความสนใจ 
เพราะท าให้นักเรียนได้ผ่อนคลายความเครียดจากการเรียนในหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดเดิมๆ อีก
ทั้งยังได้รับความรู้ ความบันเทิงควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ จินตนา  ใบกาซูยี ที่กล่าวถึงธรรมชาติของเด็กว่า ธรรมชาติของเด็กนั้นจะชอบฟังนิทาน
และอ่านเรื่องราวจากนิทาน ซึ่งหนังสือส่งเสริมการอ่านชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถการอ่านจับใจความส าคัญ ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นเพ่ือน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้นั้น มี
กระบวนการพัฒนาอย่างเป็นข้ันตอน โดยเริ่มจากการออกแบบ การส ารวจและก าหนดเนื้อหา การ
การสร้างค าถามท้ายเล่ม การออกแบบภาพประกอบ จึงท าให้หนังสือส่งเสริมการอ่านชุดท่องเที่ยว
เมืองสามพราน เพ่ือส่งเสริมความสามารถการอ่านจับใจความส าคัญ มีความน่าสนใจและช่วยปลุก
เร้าจูงใจให้นักเรียนกระตือรือร้นในการเรียน ตามที่นพวรรณ สิริเวชกุลและปานบุญ สิริเวชกุล ระบุ



ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2560100

ว่า หนังสือที่ดีส าหรับเด็กต้องเป็นหนังสือที่อ่านแล้วสนุกสนานเพลิดเพลิน มีเทคนิคการพิมพ์ที่
สวยงาม ขนาดของตัวอักษรและรูปเล่มเหมาะสมกับเด็ก  ต้องมีภาพประกอบเกือบทุกหน้าซึ่ง
ภาพประกอบต้องมีสีสันสวยงามสอดคล้องกับเรื่องที่อ่าน รวมถึงการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือ
ส่งเสริมการอ่านชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน เพ่ือส่งเสริมความสามารถการอ่านจับใจความส าคัญ มี
กิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งเกมการศึกษา และเพลงประกอบบทเรียน กิจกกรมถาม ตอบ 
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการน าเสนอผลงาน ที่จัดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ ช่วยสร้าง
บรรยากาศที่ท้าทาย น่าติดตาม และไม่น่าเบื่อ ทั้งนี้ผู้วิจัยด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง โดยเริ่มจากเรื่องที่ง่ายไปหายาก คอยกระตุ้นให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมการ
เรียนรู้ สอดคล้องกับเทคนิคของคูนิน (Kounin, อ้างถึงใน พรรณี ช.เจนจิต) (2550: 23) ที่สรุปว่า 
นักเรียนจะให้ความสนใจและความร่วมมือในการเรียนการสอนเป็นอย่างดี ถ้าการด าเนินกิจกรรม
ของครูเป็นไปอย่างต่อเนื่องและราบรื่น โดยนักเรียนมีความคิดเห็นตรงกันว่ามีประโยชน์ต่อตนเอง
และเหมาะสมที่จะใช้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

8. ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัย ตามท่ีเสนอไปแล้วข้างต้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลวิจัยไปใช้ 
 1. การท าแบบทดสอบภายใน 1 ชั่วโมง อาจท าให้นักเรียนเกิดความเหนื่อยล้าและเครียด
เนื่องจากต้องท างานแข่งกับเวลาเพ่ือให้งานส าเร็จในเวลาที่ก าหนด ดังนั้นจึงควรเพ่ิมเวลาตามความ
เหมาะสมของผู้เรียน 
 2. นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อาจจะยังไม่มีความเข้าใจในเรื่องการท า
ข้อสอบแบบประเมินค่าเท่าที่ควร ดังนั้นครูผู้สอนจึงควรให้ค าแนะน า และสาธิตตัวอย่างที่ถูกต้อง
ให้กับนักเรียนก่อนเริ่มท าการทดสอบ 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการทดลองสร้างพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน เพ่ือส่งเสริมความสามารถการ
อ่านจับใจความส าคัญ ที่เกี่ยวกับข้อมูลท้องถิ่นอ่ืน ๆ เพ่ิมขึ้นเพ่ือให้ข้อมูลดังกล่าวมีความเกี่ยวข้อง 
และใกล้ตัวผู้เรียนมากข้ึน 
 2. ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าความสามารถในการอ่านจับใจความสามารถส่งเสริม
และพัฒนาได้ ดังนั้นจึงควรมีการน าวิธีการนี้ไปใช้ในระดับชั้นอื่น เนื่องจากการอ่านจับใจความส าคัญ
เป็นทักษะจ าเป็นที่นักเรียนจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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ของมหาวิทยาลัยในก ากบัของรัฐ 
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Maleerat Phattatangsakun Kanoksak Sukwatanasinit 
 

บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยมีวัตถุประสงค์คือ (1)  เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับปัจจัย
ที่มีผลต่อประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ (2) เพ่ือศึกษา
เปรียบเทียบประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ (3) เพ่ือศึกษา
ผลกระทบของปัจจัยด้านบุคคลและด้านการตรวจสอบภายในสมัยใหม่ที่มีต่อประสิทธิผลของ  
การตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ และ (4) เพ่ือศึกษารวบรวมปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ โดยมีกลุ่มตัวอย่าง
เป็นกลุ่มผู้รับตรวจและกลุ่มผู้ตรวจสอบภายใน จ านวน 398 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน การใช้แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ผู้บริหารแบบ  
กึ่งโครงสร้าง ผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาท าการวิเคราะห์โดยหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย หาค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F-test (ANOVA) และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ในการวิเคราะห์แปลผลและน าเสนอ 

ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุมากกว่า 40 ปี สมรส  
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติการ มีประสบการณ์การท างานมากกว่า 10 ปีขึ้นไป และมีหน้าที่ปฏิบัติงานในปัจจุบันด้าน
การตรวจสอบภายใน โดยมีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับปัจจัยการตรวจสอบภายในสมัยใหม่ 
โดยรวมอยู่ในระดับสูงทุกด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนางานให้ทันสมัยและตรงกับวัตถุประสงค์ของ
องค์กรด้านการตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยง ด้านการตรวจสอบแบบมีส่วนร่วมและ  
การประเมินผลตนเอง ด้านการตรวจสอบในเชิงรุกแบบก้าวหน้าและสร้างสรรค์ และมีความคิดเห็น
ด้วยเกี่ยวกับประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในโดยรวมอยู่ในระดับสูง ตามล าดับดังนี้ ด้านการลด
โอกาสที่จะเกิดความสูญเสียจากการด าเนินงาน ด้านการควบคุมภายในที่ดี ด้านการบรรลุเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ และด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  

                                                           
Master of Accountancy Program in Accountancy, Sripatum University 
Faculty of Accountancy, Sripatum University 
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ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านบุคคลเกี่ยวกับเพศ อายุ สถานภาพ  
ระดับการศึกษาสูงสุด สาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา สถานภาพการท างาน ต าแหน่งงานในปัจจุบัน 
ประสบการณ์การท างานแตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในที่ต่างกัน  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปัจจัยด้านบุคคลเกี่ยวกับหน้าที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน
แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในที่ไม่ต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ด้านการตรวจสอบภายในสมัยใหม่ พบว่า ด้านการพัฒนางานตรวจสอบให้ทันสมัยและ
ตรงกับวัตถุประสงค์ขององค์กร ด้านการตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยง ด้านการ
ตรวจสอบแบบมีส่วนร่วมและการประเมินผลตนเอง  และด้านการตรวจสอบในเชิงรุกแบบก้าวหน้า
และสร้างสรรค์ มีผลต่อประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในโดยรวม อย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนในด้านปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
ของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ พบว่า ปัญหาจากการตรวจสอบภายใน บุคลากรมีจ านวนน้อยกว่า
ปริมาณงาน ผู้ตรวจสอบภายในขาดความรู้ ไม่มีการพัฒนา อุปสรรค คือ สถานที่-เวลาของหน่วยรับ
ตรวจไม่เอ้ืออ านวย ไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร ข้อเสนอแนะคือ ทีมตรวจสอบภายในควร
เรียนรู้พัฒนาเทคนิคใหม่ เร่งสร้างบุคลากรให้มีทักษะ เชี่ยวชาญ ควรวางแผนการด าเนินงานอย่างมี
กลยุทธ์รัดกุม รายงานผลการตรวจสอบให้ทันท่วงทีไม่ล่าช้า  
 

ค าส าคัญ : การตรวจสอบภายในสมัยใหม่, ประสิทธิผลของการตรวจสอบภายใน 
   

ABSTRACT 
The objectives of this research were: 1. To study on individual factors and 

aspects of modern internal auditing of the audited toward the effeteness of internal 
audit of Autonomy University. 2, To study comparative the effeteness of internal 
audit of Autonomy University. 3, To study  the impact of individual factors and 
aspects of the audits toward the effiveness of internal audit of Autonomy 
University. 4, To study the issues, obstacles and collection the problem about  
the internal audit of Autonomy University. The sample size was 398 auditors with 
different levels of positions. Data were analyzed by descriptive statistic; frequency, 
percentage, mean and standard deviation, and interential statistics; t-test, f-test 
(ANOVA) and Multiple Regression Analysis.   

Findings indicated that the executive agencies and internal audit 
practitioners, financial accounting, procurement and internal audit of the 
Autonomous University of the State. Most are women older than 40 years were 
married. Education Level Bachelor graduation. A work status University staff, 
Operating/operational officer, worked for more than 10 years and has worked in the 
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field of internal audit. The result showed that the respondents gave high level  
to both 4 sides of the efficiency of internal audit which are the development to 
date and meet the objectives of the organization, risk-based audit approach, 
participative audit and control self assessment and proactive and constructive and 
gave very high level in the first side that is reducing losses from operations,  
good internal control, achievement and objectives and enhancing efficacy. The 
result after testing the hypothesis showed that the different sex, age, marital status, 
highest education level, disciplines studied, status of work, in the current position 
and work experience can affect the effectiveness of the different internal audit. 
Statistically significant at the 0.05. But the different of current duties can affect  
the effectiveness of the no different internal audit. Statistically significant at the 
0.05. The result of model internal audit to both 4 sides is affecting the effectiveness  
of the internal audit, the overall statistical significance level 0.05. The results on 
problems, obstacles and suggestions showed that the problem the amount of  
the internal audit and the quantity of the jobs are not reasonable, the internal 
audits lack of the high technology knowledge. The obstacles from the auditing are 
the place of the clients is not comfortable and the clients don’t have enough time 
for auditing, and does not supported from the management. The last the clients 
gave the useful suggestions for internal auditing these are the auditing team should 
improve, practice and study for the new technology knowledge. And develop the 
officer to be the specialist, should plan for the manpower and the operation 
strategy. 

 

Keywords: Modern Internal Audit, The Effectiveness of Internal Audit 
 
1. บทน า 
 งานตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือที่ส าคัญของฝ่ายบริหารในการตรวจสอบ ติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานภายในส่วนราชการ เพ่ือให้ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย  
ที่ก าหนด บทบาทที่ส าคัญของงานตรวจสอบภายใน คือ การสนับสนุนส่งเสริมให้การปฏิบัติงานใน
ทุกระดับของหน่วยงานในส่วนราชการบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  
มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าภายใต้การบริหารความเสี่ยงการควบคุมและการก ากับดูแลที่ดี  
(Good Governance) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล  ความมีประสิทธิผลของการตรวจสอบภายใน 
(Internal Audit Effectiveness) แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความถูกต้องรวดเร็วภายในระยะเวลาที่ก าหนดและผลงานสามารถช่วย
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ลดต้นทุนและเป็นประโยชน์ต่อผลการด าเนินงานขององค์กรอย่างแท้จริง เพ่ือมุ่งหวังให้ผลที่เกิดจาก
การด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กรที่ก าหนดไว้ 
 มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  เป็นสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐบาล หรือที่เรียกว่า 
"มหาวิทยาลัยนอกระบบ" คือ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ที่มีการบริหารการจัดการอิสระแยกจาก
ระบบราชการ (Autonomous University) แต่ยังได้รับเงินอุดหนุนทั่วไป (Block Grant) ที่รัฐ
จัดสรรให้เป็นรายปีโดยตรง เพ่ือใช้จ่ายตามความจ าเป็นในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย และเพ่ือประกันคุณภาพการศึกษา (Phuriwat Punyawuthiprida, 2556: 178) 
 ดังนั้น เพ่ือให้การตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐมีการพัฒนา
กระบวนการเป็นระบบมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด ผู้วิจัยจึงสนใจ
ศึกษาวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
เพ่ือต้องการทดสอบว่าปัจจัยการตรวจสอบภายในสมัยใหม่มีผลต่อประสิทธิผลของการตรวจสอบ
ภายในหรือไม่ อย่างไร โดยจะท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
และผู้รับตรวจของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1) เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยด้านบุคคลและด้านการตรวจสอบภายในสมัยใหม่ที่มีผลต่อ
ประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
 2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยในก ากับ
ของรัฐ 
 3) เพ่ือศึกษาผลกระทบของปัจจัยด้านบุคคลและด้านการตรวจสอบภายในสมัยใหม่ที่มี
ต่อประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
 4) เพ่ือศึกษารวบรวมปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
 

3. ขอบเขตการวิจัย 
 3.1 ขอบเขตเนื้อหา 
 การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับปัจจัย 
ด้านบุคคลและด้านการตรวจสอบภายในสมัยใหม่ที่มีผลต่อประสิทธิผลของการตรวจสอบภายใน
ของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ เพ่ือศึกษาผลกระทบของปัจจัยด้านบุคคลและด้านการตรวจสอบ
ภายในสมัยใหม่ที่มีผลต่อประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  
และเพ่ือศึกษารวบรวมปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา  
การตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
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 3.2 ขอบเขตด้านประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐรวมทั้งสิ้น 
94,423 คน โดยแบ่งประชากรเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มผู้รับตรวจ ได้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี 
พัสดุ และกลุ่มผู้ตรวจสอบภายใน ได้แก่ ผู้บริหารหน่วยตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
 3.3 ขอบเขตข้อจ ากัดของการวิจัย 
 การวิจัยครั้ งนี้ เ ป็นการศึกษาวิจัยเฉพาะกรณีปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของ 
การตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ โดยศึกษาความคิดความเห็นจากเจ้าหน้าที่
บุคลากรสายปฏิบัติการและผู้บริหารหน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐเท่านั้น
โดยในปัจจุบันมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ที่ประกาศผ่านร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยในก ากับของ 
รัฐของแต่ละมหาวิทยาลัยแล้ว จ านวน 20 แห่ง ดังนั้น ผลการวิจัยครั้งนี้จึงไม่สามารถน าไปอ้างอิง
เป็นบทสรุปทั่ว ไปกับองค์กร อ่ืนได้  อีกทั้ งในการน าผลการวิจัยที่ ได้จากการวิจัยในครั้ งนี้  
ไปใช้เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานจริงย่อมต้องพิจารณาถึงปัจจัยและบริบทอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัย 
ที่เปลี่ยนแปลงด้วย 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 4.1 รูปแบบการวิจัย 
 เป็นรูปแบบการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) ประกอบด้วยวิธีการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ส่งทางระบบออนไลน์ 
และทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ E-mail และวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
โดยวิธีการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง 
 4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ บุคลากรของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ รวมทั้งสิ้น 
94,423 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยก าหนดระดับความเชื่อมั่นในการเลือก
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 95% โดยก าหนดความผิดพลาดไม่เกิน 5% หรือที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  
จึงได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 398 คน 
 4.3 เครื่องมือการวิจัย 
 ผู้วิจัยก าหนดโครงสร้างเนื้อหาของแบบสอบถาม ตามกรอบแนวความคิดและ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating Scale)  
5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert Scale) คือ เห็นด้วยมากที่สุด เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วย
น้อย เห็นด้วยน้อยที่สุด 
 4.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดสถิติที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับข้อมูลทางสถิติเพ่ือตอบ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้ โดยสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ มีดังนี้ 



ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2560108

 1) สถิติสถิติพ้ืนฐานเชิงพรรณนา (Descriptive Method Research)  ได้แก่ ค่าความถี่ 
(Frequencies) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation)  
 2) สถิติที่ใช้เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ได้แก่  

การหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability Test) โดยใช้วิธีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Alpha Coefficient Method) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)   
 

5. ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย
ในก ากับของรัฐ ผู้วิจัยแบ่งหัวข้อการน าเสนอได้ดังนี้ 
 1. การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการตรวจสอบ
ภายในของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  
 ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของ 
การตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยในก ากับขอรัฐ เมื่อพิจารณาในภาพรวมแล้วอยู่ในระดับสูง  
ตามล าดับดังนี้ 
 3.1 ด้านการพัฒนางานตรวจสอบให้ทันสมัยและตรงกับวัตถุประสงค์ขององค์กร  
เช่น มหาวิทยาลัยตระหนักถึงสารสนเทศที่เสนอต่อคณะกรรมการและผู้บริหาร จะต้องคิดเยี่ยง
ผู้บริหารและเสนอรายงานในเรื่องที่เป็นสาระส าคัญในการบริหารปรับปรุงงาน เป็นต้น 
 3.2 ด้านการตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยง เช่น มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้
ผู้ตรวจสอบภายในได้พัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจในการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดความ
เสียหายหรือข้อผิดพลาดของกิจกรรม และมุ่งเน้นให้มีการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย
หรือความผิดพลาดของกิจกรรมเพ่ือน ามาวางแผนการตรวจสอบภายใน เป็นต้น 
 3.3 ด้านการตรวจสอบในเชิงรุกแบบก้าวหน้าและสร้างสรรค์ เช่น มหาวิทยาลัย
สนับสนุนให้มีการน าเทคนิคหรือวิธีการตรวจสอบใหม่ ๆ มาใช้ในการตรวจสอบ และให้ความส าคัญ
กับการพัฒนาบุคลากรให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น 
 3.4 ด้านการตรวจสอบแบบมีส่วนร่วมและการประเมินผลตนเอง เช่น มหาวิทยาลัย
มุ่งเน้นให้มีการประชุมร่วมของผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติ และผู้ตรวจสอบภายใน หลังการตรวจสอบ 
เพ่ือร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและรับทราบข้อบกพร่อง และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง 
ผู้ตรวจสอบภายในกับผู้ปฏิบัติงานจะช่วยให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นต้น 
 2. การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลัยในก ากับขอรัฐ  
 ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของการตรวจสอบภาย  
ในของมหาวิทยาลัยในก ากับขอรัฐ เมื่อพิจารณาในภาพรวมแล้วอยู่ในระดับสูง ตามล าดับดังนี้ 
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 4.1 ด้านการลดโอกาสท่ีจะเกิดความสูญเสียจากการด าเนินงาน เช่น การตรวจสอบ
ภายในช่วยให้เกิดมาตรการและวิธีการในการรับรู้หรือบริหารความเสี่ยง เพ่ือลดผลกระทบ
มหาวิทยาลัยให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ เป็นต้น 
 4.2 ด้านการควบคุมภายในที่ดี เช่น มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมช่วยให้คณะกรรมการ
และผู้บริหารได้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่ส าคัญ ตลอดจนข้อเสนอแนะวิธีป้องกันการประพฤติมิชอบ
หรือการทุจริต และลดความเสี่ยง มีการสอบทานขอบเขตและแผนการตรวจสอบ เป็นต้น 
 4.3 ด้านการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ เช่น มหาวิทยาลัยสามารถด าเนินงานให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิผล เป็นต้น 
 4.4 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เช่น มหาวิทยาลัยมีประเมินและวิเคราะห์
เปรียบเทียบการใช้ทรัพยากรและผลการปฏิบัติงานอย่างเที่ยงธรรม เป็นกลางและมีมาตรฐาน 
สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับมหาวิทยาลัย เป็นต้น 
 

6. อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรัฐ สามารถอภิปรายผลตามสมมติฐานและวัตถุประสงค์ในการวิจัยได้ดังนี้ 
 1) ศึกษาเปรียบเทียบ ผลกระทบเกี่ยวกับปัจจัยด้านบุคคลและด้านการตรวจสอบ
ภายในที่มีผลต่อประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  
 1.1 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิผลของ
การตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ จ าแนกตามเพศ พบว่า  โดยรวมผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีเพศแตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของการตรวจสอบภายใน
ของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้น 
สมมติฐานที่ 1 จึงยอมรับได้รับการสนับสนุน ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ  Nantawan 
Wannadee (2545)  ได้วิจัยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความมีประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายในกระทรวงศึกษาธิการ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อัตราเงินเดือน สถานภาพสมรส หน้าที่ปัจจุบัน และระยะเวลาการท างานแตกต่างกันไม่มี
ผลต่อปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อความมีประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
กระทรวงศึกษาธิการ และไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Supot Suntornpornsilp (2546) ศึกษา
การได้รับการยอมรับการตรวจสอบภายในในทัศนะของผู้ตรวจสอบภายในที่เป็นสมาชิกของสมาคม
ผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตรวจสอบภายในที่เป็นสมาชิกของสมาคม
ผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย มีทัศนะว่า เพศ อายุ องค์กรที่สังกัด ระดับการศึกษาสูงสุด 
สาขาที่จบการศึกษาของผู้ตรวจสอบภายในที่แตกต่างกันได้รับการยอมรับจากผู้รับการตรวจสอบไม่
แตกต่างกัน ยกเว้นอายุงานในวิชาชีพ ซึ่งมีความแตกต่างกัน นอกจากนี้เพศ อายุ องค์กรที่สังกัด 
ระดับการศึกษา สาขาที่จบการศึกษาของผู้ตรวจสอบภายในที่แตกต่างกันยังได้รับการยอมรับจาก
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ผู้บริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบไม่แตกต่างกัน ยกเว้น อายุงานในวิชาชีพและต าแหน่งงานซึ่ง
มีความแตกต่างกัน 
 1.2 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2, 3, 4, 7 และ 8 ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(Analysis of Variance : ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถามที่มี
อายุแตกต่างกัน สถานภาพแตกต่างกัน ระดับการศึกษาสูงสุดแตกต่างกัน ต าแหน่งงานในปัจจุบัน
แตกต่างกัน และประสบการณ์การท างานตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิผลของการตรวจสอบภายใน
ของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐที่ต่างกันหรือไม่ พบว่า โดยรวมผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ
แตกต่างกัน สถานภาพแตกต่างกัน ระดับการศึกษาสูงสุดแตกต่างกัน ต าแหน่งงานในปัจจุบัน
แตกต่างกัน และประสบการณ์การท างานตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของการ
ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐแตกต่างกัน ดังนั้น สมมติฐานที่  2, 3, 4, 7  
และ 8  จึงยอมรับได้รับการสนับสนุน ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Supot Suntornpornsilp  
(2545) ได้วิจัยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความมีประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ภายในกระทรวงศึกษาธิการ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อัตราเงินเดือน สถานภาพสมรส หน้าที่ปัจจุบัน และระยะเวลาการท างานแตกต่างกันไม่มีผลต่อ
ปัจจัยที่มี อิทธิผลต่อความมีประสิทธิ ผลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
กระทรวงศึกษาธิการ 

1.3 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 5 ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis  
of Variance : ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถามที่มีสาขาวิชาที่
ส าเร็จการศึกษาแตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยในก ากับ
ของรัฐที่ต่างกันหรือไม่ พบว่า โดยรวมผู้ตอบแบบสอบถามที่มีสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษาแตกต่าง
กันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยในก ากับของ 
รัฐแตกต่างกัน ดังนั้น สมมติฐานที่ 5 จึงยอมรับได้รับการสนับสนุน ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของ Supot Suntornpornsilp (2545) ศึกษาการได้รับการยอมรับการตรวจสอบภายในในทัศนะ
ของผู้ตรวจสอบภายในที่เป็นสมาชิกของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ผลการศึกษา
พบว่า ผู้ตรวจสอบภายในที่เป็นสมาชิกของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย มีทัศนะว่า 
เพศ อายุ องค์กรที่สังกัด ระดับการศึกษาสูงสุด สาขาที่จบการศึกษาของผู้ตรวจสอบภายในที่
แตกต่างกันได้รับการยอมรับจากผู้รับการตรวจสอบไม่แตกต่างกัน ยกเว้นอายุงานในวิชาชีพ ซึ่งมี
ความแตกต่างกัน นอกจากนี้เพศ อายุ องค์กรที่สังกัด ระดับการศึกษา สาขาที่จบการศึกษาของผู้
ตรวจสอบภายในที่แตกต่างกันยังได้รับการยอมรับจากผู้บริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบไม่
แตกต่างกัน ยกเว้น อายุงานในวิชาชีพและต าแหน่งงานซึ่งมีความแตกต่างกัน 

1.4 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 6 ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of 
Variance : ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถามที่มีสถานภาพการ
ท างานแตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
ที่ต่างกันหรือไม่ พบว่า โดยรวมผู้ตอบแบบสอบถามที่มีสถานภาพการท างานแตกต่างกันมีความ
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คิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐแตกต่างกัน 
ดังนั้น สมมติฐานที่ 6 จึงยอมรับได้รับการสนับสนุน ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของสุพจน์ สุนทร
พรศิลป์ ศึกษาการได้รับการยอมรับการตรวจสอบภายในในทัศนะของผู้ตรวจสอบภายในที่เป็น
สมาชิกของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตรวจสอบภายในที่เป็น
สมาชิกของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย มีทัศนะว่า เพศ อายุ องค์กรที่สังกัด ระดับ
การศึกษาสูงสุด สาขาที่จบการศึกษาของผู้ตรวจสอบภายในที่แตกต่างกันได้รับการยอมรับจากผู้รับ
การตรวจสอบไม่แตกต่างกัน ยกเว้นอายุงานในวิชาชีพ ซึ่งมีความแตกต่างกัน นอกจากนี้เพศ อายุ 
องค์กรที่สังกัด ระดับการศึกษา สาขาที่จบการศึกษาของผู้ตรวจสอบภายในที่แตกต่างกันยังได้รับ
การยอมรับจากผู้บริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบไม่แตกต่างกัน ยกเว้น อายุงานในวิชาชีพและ
ต าแหน่งงานซึ่งมีความแตกต่างกัน 

1.5 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 9 ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of 
Variance : ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถามที่มหีน้าที่ปฏิบัติงาน
ในปัจจุบันแตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยในก ากับของ  
รัฐที่ต่างกันหรือไม่ พบว่า โดยรวมผู้ตอบแบบสอบถามที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานในปัจจุบันแตกต่างกันมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  
ไม่แตกต่างกัน ดังนั้น สมมติฐานที่ 9   จึงไม่ยอมรับไม่ได้รับการสนับสนุน ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ Supot Suntornpornsilp (2545) ได้วิจัยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความมีประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในกระทรวงศึกษาธิการ ผลการวิจัยพบว่า  ปัจจัยส่วน
บุคคล ได้แก่ หน้าที่ปัจจุบันแตกต่างกันไม่มีผลต่อปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อความมีประสิทธิผลใน  
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในกระทรวงศึกษาธิการ  
 1.6 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 10, 11, 12, และสมมติฐานที่ 13 ด้วยการวิเคราะห์การ
ถดถอยเชิงพหุคุณ (Multiple Regression Analysis)  โดยใช้หน่วยวิเคราะห์ทั้งหมดจากผู้ตอบ
แบบสอบถาม หรือ การวิเคราะห์ข้อมูลแบบรวม พบว่า  ปัจจัยด้านการตรวจสอบภายในสมัยใหม่
ทุกด้านมีผลต่อประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานได้รับการสนับสนุน ปัจจัยด้านการตรวจสอบภายใน
สมัยใหม่ ด้านการพัฒนางานตรวจสอบให้ทันสมัยและตรงกับวัตถุประสงค์ขององค์กร (H10)   
เป็นตัวแปรอิสระที่ไม่มีอิทธิพลหรือไม่มีผลกระทบต่อประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ด้านการตรวจสอบแบบมีส่วน
ร่วมและการประเมินผลตนเอง (H12) และด้านการตรวจสอบในเชิงรุกแบบก้าวหน้าและสร้างสรรค์ 
(H13) เป็นตัวแปรอิสระที่มีอิทธิผลทางบวกหรือมีผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิผลของการ
ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้าน
การตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยง (H11) เป็นตัวแปรอิสระที่มีอิทธิผลทางลบหรือ 
มีผลกระทบเชิงลบต่อประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งผลการวิจัยตามสมมติฐานที่ 10, 11, 12 และ 13 สอดคล้องกับ
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ผลงานวิจัยของ Tanapakorn Hattasilp (2556) ได้วิจัยผลกระทบของกลยุทธ์การตรวจสอบภายใน
สมัยใหม่ที่มีต่อความส าเร็จของการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาค
ตะวันออก - เฉียงเหนือ ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์การตรวจสอบภายในสมัยใหม่ ด้านการพัฒนางาน
ให้ทันสมัยและตรงกับวัตถุประสงค์ขององค์กรมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความส าเร็จ
ของการตรวจสอบภายในโดยรวม สอดคล้องกับแนวคิดการตรวจสอบสมัยใหม่ของ  Ussana 
Patramontree (2558)  ที่กล่าวถึงปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของการตรวจสอบภายใน ด้านหนึ่ง
คือ การพัฒนางานให้ทันสมัยและตรงกับวัตถุประสงค์ขององค์กร การตรวจสอบสมัยใหม่เน้นการให้
สารสนเทศต่อคณะกรรมการองค์กร คณะกรรมการตรวจสอบฝ่ายบ ริหารและผู้บริหาร  
การตรวจสอบแบบนี้ กล่าวกันว่าผู้ตรวจสอบต้องคิดเยี่ยงผู้บริหาร และควรเสนอรายงานในเร่ือง  
ที่เป็นสาระส าคัญในการบริหารปรับปรุงงาน ไม่ใช่รายงานการผิดระเบียบในเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ  
หรือรายงานความผิดพลาดด้านการเงินและบัญชี  และสอดคล้องกับแนวคิดของ  Jantana 
Sakhakorn ได้กล่าวถึงปัจจัยที่ท าให้การตรวจสอบภายในประสบความส าเร็จ ว่าการประกอบ
วิชาชีพตรวจสอบภายในที่ประสบความส าเร็จเกิดจากปัจจัย จะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง
อยู่ตลอดเวลา มีความกระตือรือร้นตื่นตัวในการท างานและพัฒนางาน พิจารณาและทบทวนตนเอง
อยู่เสมอว่าได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงานและส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายมากน้อยเพียงใด ติดตาม
สารสนเทศข่าวสารทางเศรษฐกิจ สังคม และธุรกิจอยู่เสมอ  
 2) การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามโดยวิธีการสัมภาษณ์ผู้บริหารหน่วยตรวจสอบ
ภายในของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 1. แนวทางในการพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุด ควรศึกษาและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และมาตรฐาน 
การตรวจสอบภายใน เพ่ือส่งเสริมให้การด าเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายในสามารถด าเนินการ
ได้เต็มศักยภาพ โดยจะต้องมีผู้บริหารที่เชื่อมั่น และเข้าใจการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในว่า  
เพ่ิมมูลค่า ช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด  
 2. การด าเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายในที่ควรเร่งด าเนินการแก้ไข/ปรับปรุงที่สุด  
ผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยควรมีบทบาทในการสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยตรวจสอบ
ภายใน ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ทั้งการวางแผน และการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
 3. ด้านการพัฒนาบุคลากร ควรต้องพัฒนาเสริมสร้างทักษะบุคลากรให้เกิดความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  เพ่ือเป็นหลักประกันความเชื่อมั่นให้เกิด 
การยอมรับ  
 4. การบริหารจัดการโครงสร้างและงบประมาณของหน่วยตรวจสอบภายในที่เอ้ือต่อการ
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุด ควรมีโครงสร้างขึ้นตรงกับผู้บริหาร
สู งสุ ด  และงบประมาณที่ เ พียงพอต่อการปฏิบัติ งานและพัฒนางานตรวจสอบภายใน   
มีความเป็นอิสระ 
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 5. ลักษณะของงานตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผลจะต้องมีลักษณะการตรวจสอบ
ภายในที่มีประสิทธิภาพจะต้องช่วยให้เพ่ิมมูลค่า ปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กร  รายงานผล 
การตรวจสอบเป็นที่ยอมรับ น่าเชื่อถือ น าไปปรับปรุงใช้ประโยชน์ได้จริง  และติดตามผลอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อจ ากัดในงานวิจัยครั้งนี้ 
 ผู้วิจัยได้เลือกศึกษาความคิดความเห็นเฉพาะผู้บริหารหน่วยตรวจสอบภายในและ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐเท่านั้น
โดยในปัจจุบันมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ที่ประกาศผ่านร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยในก ากับของ 
รัฐของแต่ละมหาวิทยาลัยแล้วจ านวน 20 แห่ง  ดังนั้น ผลการวิจัยครั้งนี้จึงไม่สามารถน าไปอ้างอิง
เป็นบทสรุปทั่วไปกับองค์กรอ่ืนได้ อีกทั้งในการน าผลการวิจัยที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ไปใช้เพ่ือ
พัฒนาการปฏิบัติงานจริง  ย่อมต้องพิจารณาถึงปัจจัยและบริบทอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัย 
ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย 
 7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ 
 ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ควรให้ความส าคัญของปัจจัยด้าน 
การตรวจสอบภายในสมัยใหม่ทุกด้าน เนื่องจากจากการวิจัยในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงปัจจัยเหล่านี้มี
ผลต่อประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ซึ่งจะช่วยปรับปรุง
พัฒนาการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ควรให้ความส าคัญกับการรายงานผล การประเมินและการวิเคราะห์
ความเสี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสียหายหรือสูญเปล่าของทรัพยากร เพ่ือให้การบริหารด าเนินงาน
เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร 
 7.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 ควรขยายขอบเขตผู้ตอบแบบสอบถามหรือประชากรในต าแหน่งอ่ืน ๆ ภายใน 
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ เช่น ผู้บริหารและพนักงานในกลุ่มงานวิจัย ทุกสาขา อาทิเช่น  
ด้านคอมพิวเตอร์ ด้านวิชาการ ด้านการศึกษา ฯลฯ โดยแบบสอบถามควรจะก าหนดขึ้นเฉพาะด้าน
และควรศึกษาจากหน่วยงานตรวจสอบภายในแหล่งงอ่ืน ๆ ด้วย เป็นหน่วยงานที่มีการด าเนิน
ลักษณะคล้ายคลึงกับมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ เช่น ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  
สถาบันอุดมศึกษาสังกัดคณะกรรมการอุดมศึกษาในประเทศไทย เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือศึกษาปัจจัยการเตรียมความพร้อมขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558: กรณีศึกษาเขตพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยได้มาจากแบบสอบถาม เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 100 คน (90.01% ของการเลือกสุ่ม) และ 
ประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์ 384 คน (100% ของการเลือกสุ่ม) น าไปวิเคราะห์ด้วย
ค่าสถิติ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีแบบ One-sample t-
test และ Independent-sample t-test และ การวิเคราะห์องค์ประกอบ ผลการวิจัยพบว่า 1) 
ความพร้อมในภาพรวมทั้งหมดของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ต่ า เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ (P<.05) และ พบว่า ในแต่ละรายด้านมีความพร้อมอยู่ในระดับ
ต่ าเช่นกัน   2) กลุ่มเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกับประชาชน มีทัศนะต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 
2558 ไม่แตกต่างกัน (P<.05) ใน 4 ด้านคือ ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านเทคโนโลยีข้อมูลและ
สารสนเทศ ด้านการมีส่วนร่วม และ ด้านทัศนคติต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส่วนด้านทักษะ
ภาษา เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการมีทัศนคติสูงกว่าประชาชน (P<.05) และ 3) ปัจจัยส าคัญของความ
พร้อมต่อการเข้าสู่อาเซียน มี 6 จาก 41 ประเด็นส าคัญดังนี้ ด้านอัตลักษณ์และความมั่นคงมี 8 
ประเด็นส าคัญ ด้านความร่วมมือ มี 6 ประเด็นส าคัญ ด้านการติดต่อสื่อสาร มี 7 ประเด็นส าคัญ 
ด้านความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน มี 8 ประเด็นส าคัญ ด้านการใช้ภาษาอาเซียน มี 7 
ประเด็นส าคัญ และ ด้านนโยบายอาเซียน มี 5 ประเด็นส าคัญ ในขณะเดียวกันพบว่า ปัจจัยทั้ง 6 
ด้านดังกล่าวสามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 60.25 อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
ค าส าคัญ:  ความพร้อม, การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ABSTRACT 

 Objectives of this research was to investigate factors affecting the readiness of 
the Local Administrative Organization (LAO) and people for entering into ASEAN 
Community in the year of 2015, in case of the region of Nakhonsawan Provincial 
Administrative Organization (NPAO).  
 Methodology was quantitative research, Data from both sets of 
questionnaires: 100 Practitioners (90.10% of sampling) in the NPAO and 384 
Nakhonsawan citizens (100% of sampling) were employed and analyzed by 
frequency, percentage, means, standard deviation, independent  sample t-test,  
one-sample t-test, and factor analysis.  
 Findings were as follows:  1) Overall, a readiness of the leading to ASEAN 
Community in the year of 2015 was at the low level when comparing with 
established criteria (P<.05). Also, as a whole of each aspect toward readiness, all were 
the same as low level; 2) As comparing viewpoints of Practitioners in the NPAO and 
people, no significantly differences at the .05 level were found in 4 aspects: 
Knowledge/understanding; Techno/data/ information; Participation; and Attitudes 
toward leading to ASEAN community. Moreover, it was revealed that practitioners in 
the NPAO had viewpoint higher than people in term of Language skills (P<.05); and  
3) Readiness of leading to ASEAN factors, there were 6 from 41 as crucial aspects: 6 
crucial issues for Identify and Security, 6 crucial issues for Cooperation, 7 crucial 
issues for Communication, 8 crucial issues for Basic ASEAN Knowledge, 7 crucial issues 
for ASEAN Language, and 5 crucial issues for ASEAN Policy. These all 6 aspects could 
explain the variance at 60.25 percent and at the .05 level of significance. 
Keywords: Readiness, ASAN Community, Local Administrative Organization 
 
1. บทน า 
 ประชาคมอาเซียน เริ่มก่อตัวขึ้นตั้งแต่ ปี 2510 สิ่งที่เห็นได้ชัดในสายตาของประชาชนของ
ประเทศที่รวมกลุ่มกัน คือ มีการร่วมมือ ร่วมใจพัฒนาในด้านสังคม เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ ต่อมาที่ประชุมสุดยอดอาเซียนที่บาหลี  เมื่อปี 2546 ได้แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันที่ 
จะสร้างประชาคมอาเซียน โดยมีการจัดท าแผนงานด้านต่างๆ เพ่ือให้บรรลุ เป้าหมายดังกล่าว  
และน ามาสู่การจัดท ากฎบัตรอาเซียน เพ่ือวางกรอบทางกฎหมายและโครงสร้างองค์กรของอาเซียน  
ท าให้อาเซียนเป็นองค์กรที่มีกฎกติกาในการท างาน มีประสิทธิภาพ และเป็นองค์กรเพ่ือประชาชน 
อย่างแท้จริง และที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 14 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ได้รับรองปฏิญญาชะอ า 
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หัวหิน ว่าด้วยแผนงานส าหรับการจัดตั้งประชาคมอาเซียนทั้ง 3 เสาหลัก คือ 1) ประชาคมการเมืองและ
ความม่ันคงอาเซียน (ASEAN Political and Security Community–APSC) มีวัตถุประสงค์  
ที่จะท าให้ประเทศในภูมิภาคอยู่อย่างสันติสุข โดยแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีและยึดมั่นหลักความมั่นคง
รอบด้าน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ประชาคมทางการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 2) ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC) มีวัตถุประสงค์เป็นเป้าหมาย 
ด้านเศรษฐกิจหลักที่ส าคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างอาเซียน ภายหลังการลงนามจัดตั้ง
เขตการค้าเสรีอาเซียน คือการเป็นตลาด และเป็นฐานการผลิตร่วมกัน โดยมีการ เคลื่อนย้ายสินค้า 
บริการ การลงทุน แรงงาฝีมืออย่างเสรีและเงินลงทุนที่เสรีมากขึ้น มีความสามารถ ในการแข่งขันสูง  
มุ่งสร้างความเท่าเทียมในการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศอาเซียนและการส่งเสริมการรวมกลุ่ม
อาเซียนเข้ากับประชาคมโลก 3) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural 
Community–ASCC) มีวัตถุประสงค์ท าให้อาเซียนอยู่ร่วมกันในสังคมที่เอ้ืออาทร ร่วมมือกันในด้าน
ต่างๆโดยมีการจัดท าแผน ปฏิบัติการประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เพ่ือมุ่งให้เกิดผล 4 ด้านคือ 
สังคมเอ้ืออาทร แก้ไขผลกระทบต่อสังคมอันเนื่องมาจากการวมตัวทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมความยั่งยืนของ
สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประชาชนผ่านการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ร่วมกัน (Narong Popruksanant, 2556: 65) 
 สาระส าคัญที่ถ่ายถอดสู่ประชาชน คือ การเป็นประชาคมอาเซียนไม่ เพียงแต่ให้
ความส าคัญในมิติด้านเศรษฐกิจในเรื่องของการเปิดเสรีด้านเศรษฐกิจ การสร้างโอกาสในการขยาย
การเจริญเติบโตทางธุรกิจ การศึกษาตลาดและส ารวจความต้องการหรือพฤติกรรมของผู้บริโภค 
(Consumer behavior) อัตราเงินเฟ้อและอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ประมวลผลได้อย่างเป็น
รูปธรรม การเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี เพ่ือก้าวไปสู่การเป็น
ตลาดและฐานการผลิตเดียวกันเท่านั้น แต่ยังมีเป้าหมายในมิติด้านการเมืองความมั่นคง เพ่ือส่งเสริม
ความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประเทศในภูมิภาค ธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพ เสถียรภาพการเคารพและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมถึงเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน และความมั่นคงทางการเมืองและมิติด้านสังคมและ
วัฒนธรรม เป็นแผนงานที่ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง  ศูนย์กลาง 
มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุ้มครองและให้สวัสดิการทางสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ ดี  รักษาสิทธิและความยุติธรรมทางสังคม ส่ง เสริมการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน รวมทั้งสร้าง อัตลักษณ์อาเซียน (ASEAN Identity) ให้เกิด 
การยอมรับและเคารพความแตกต่าง เพ่ือให้อาเซียนเป็นสังคมที่เอ้ืออาทร แบ่งปัน และลดช่องว่าง
ระดับการพัฒนาที่แตกต่างกันของประเทศสมาชิก การเข้าใจและเคารพความแตกต่างด้านวัฒนธรรม
และประเพณีของประเทศเพ่ือนบ้านตามแนวคิดของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนและ
เข้าใจวิถีชีวิตของประชาชนประเทศนั้นๆ อย่างถ่องแท้และลึกซึ้ง ซึ่งเรื่องเหล่านี้ส่งท้ายด้วยการ
เรียกร้องให้คนไทยตื่นตัวและปรับตัวรองรับการแข่งขันและโอกาสที่ก าลังเกิดขึ้นมากมาย  และสร้าง
ความตื่นตาตื่นใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอนาคตของภูมิภาคนี้  
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 ปัจจุบันสิ่งที่คนไทยรับรู้ทั่วไปคือภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประเทศภาคีสมาชิก
อาเซียน 10 ชาติจะก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งประชาชนโดยทั่วไปของประเทศสมาชิก
อาเซียน รวมถึงคนไทยยังไม่ได้มีความรู้สึกถึงความเป็น "พลเมืองอาเซียน" ภาคประชาชนไม่มีทิศทาง
ในการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ไม่รู้ว่าต้องท าอะไร อย่างไร เมื่อไร และจะพ่ึงใครได้  
ในท านองเดียวกันการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายเรื่องการจัดตั้งประชาคมภายในปี 2558 อาเซียน
จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับประชาชนทั้งในเรื่องการให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและรู้สึกเป็น
เจ้าของประชาคมที่จะสร้างขึ้น บทเรียนจากสหภาพยุโรปชี้ ให้เห็นว่า ประชาคมจะไม่สามารถ
บรรลุผลได้หากประชาชนไม่ให้การสนับสนุน ประเทศไทยจึงต้องเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะการ
เตรียมประชาชนชาวไทยทุกคนให้มีความพร้อมอันจะท าให้ประชาชนสามารถก้าวสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน ได้อย่างบรรลุผลได้ภายในปี 2558 ดังนั้นสิ่งที่น่ากังวลในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนคือ การเร่งถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ “ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)” ที่
ถูกต้องครบถ้วนทั้ง 3 เสาหลัก การด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายเร่ืองการจัดตั้งประชาคมภายในปี 
2558 แต่จากผลงานวิจัยของ ปาจรีย์ รุจิแสวง ศึกษาเรื่อง การเตรียมตัวด้านการศึกษาเพ่ือเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน:กรณศีึกษานักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการเตรียมตัวอยู่ในระดับปานกลาง และการเตรียม
ตัวน้อยที่สุด คือ การเรียนภาษาอ่ืนๆ ของประเทศที่เข้าร่วม AEC นอกจากภาษาอังกฤษ (Pajaree 
Rujisawaeng, 2555) เช่นเดียวกับ สมใจ  กงเติม ท าการศึกษาเรื่องการศึกษาความพร้อมในการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบูรณ์ ที่พบว่า ความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัย ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (สมใจ กงเติม, 2555) และ
ผลการศึกษาของพรทิวา คงคุณ ท าการศึกษาเกี่ยวกับความรู้ ทัศนคติ และความพร้อมต่อการเป็น
ประชาคมอาเซียนของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ผลการวิจัย
พบว่า นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอยู่ในระดับควรปรับปรุงมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาถึง
ความพร้อมของประชาชน จะเห็นได้ว่าแม้รัฐบาลจะสนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงานภาครัฐเพ่ือ
เตรียมความพร้อมของประชาชนจ านวนมหาศาล แต่จากผลการศึกษาวิจัยความพร้อมของประชาชน
กลับพบว่า ประชาชนยังขาดความพร้อมส าหรับการเข้าสู้ประชาคมอาเซียนอยู่มาก ดังเช่น งานวิจัย
ของ วีรากร อุตร์เลิศ ท าการศึกษาวิจัยเรื่องการเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน กรณีศึกษา :พ้ืนที่เทศลาบต าบลบ้านแยง อ าเภอนครไทย 
จังหวัดพิษณุโลก ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมีความรู้ความและความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียนในระดับที่ต่ า ด้านการเตรียมความพร้อมของท้องถิ่นเกี่ยวกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ในด้านต่างๆ ทั้งทางสังคมวัฒนธรรม การศึกษา เศรษฐกิจ การบริการและการท่องเที่ยว อยู่ในระดับ
ที่น้อย จังหวัดนครสวรรค์ เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ระหว่างตอนล่างของภาคเหนือและตอนบนของภาค
กลาง มีพ้ืนที่ประมาณ 9,597 ตารางกิโลเมตร ซึ่งถือว่าเป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของภาคเหนือรองจาก
เชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่มีความส าคัญในทางประวัติศาสตร์อีกจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย มีพ้ืนที่ติดต่อ
กับหลายจังหวัด ได้แก่ ด้านเหนือ ติดต่อกับจังหวัดพิจิตรและก าแพงเพชร ด้านตะวันออกติดกับจังหวัด
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เพชรบูรณ์และลพบุรี ด้านใต้ติดกับจังหวัดสิงห์บุรี ชัยนาท และ อุทัยธานี และ ด้านตะวันตกติดกับ
จังหวัดตาก ซึ่งถือได้ว่าจังหวัดนครสวรรค์เป็นประตูสู่ภาคเหนือ ส่งผลกับประเทศทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ ด้านการเมืองและความมั่นคง และ ด้านสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งถ้าเราน า เอกลักษณ์เด่นๆ 
ของจังหวัดนครสวรรค์ผนวกเข้ากับประชาคมอาเซียน จะท าให้จังหวัดนครสวรรค์เป็นจังหวัดหนึ่งที่มี
ความได้เปรียบในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นเพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้ชุมชนท้องถิ่นของจังหวัดนครสวรรค์ได้รับการพัฒนาและ 
มีการเตรียมความพร้อมเพ่ือการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความส าคัญ
ของศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนกับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กรณีศึกษาองค์การบริการส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.เพ่ือศึกษาระดับปัจจัยความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนกับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 กรณีศึกษาเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  
 2.เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดกับประชาชนต่อการเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนกับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 กรณีศึกษาเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
 3.เพ่ือศึกษาปัจจัยการเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน
กับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 กรณีศึกษาเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
 ประกอบด้วย 1) ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับสถานภาพส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และ รายได้ และ 2) ตัวแปรที่เกี่ยวกับปัจจัยของการเตรียมความพร้อมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 ใน 5 ด้าน ได้แก่ 
ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน ด้านเทคโนโลยี ข้อมูล และ สารสนเทศ ด้านทักษะภาษา ด้านการ
มีส่วนร่วม และ ด้านทัศนคติต่อการเข้าสู่อาเซียน  
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาและการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey & Descriptive 
Research Studies) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถามที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมา เป็นค าถามเกี่ยวกับ
ปัจจัยการเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนกับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนในปี พ.ศ.2558 ประกอบด้วย 5 ด้านคือ ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน  
ด้านเทคโนโลยี ข้อมูล และ สารสนเทศ ด้านทักษะภาษา ด้านการมีส่วนร่วม และ ด้านทัศนคติต่อ
การเข้าสู่อาเซียน ในเบื้องต้นได้น าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คนตรวจสอบความตรง (Validity) ได้ค่า
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สัมประสิทธิ์ความสอดคล้องรวมทั้งฉบับเป็น 0.905 และ ทดสอบความเที่ยง (Reliability) ของเครื่องมือ 
โดยน าเครื่องมือดังกล่าวไปลองใช้ (Tryout) กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้เป็นกลุ่มตัวอย่างจริงรวม 60 คน 
เป็นเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 30 คน และ ประชาชน 30 คน ได้ค่า
สัมประสิทธิ์ความเที่ยงแบบอัลฟ่าทั้งฉบับเป็น 0.972 และหลังจากเก็บรวบรวบมาได้ทั้งหมดจ านวน 
384 ชุด ได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงแบบอัลฟ่าของแบบสอบทั้งฉบับเป็น 0.972 ส าหรับข้ออมูลที่เก็บ
รวบรวมได้ทั้งหมดถูกน าไปวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติ ได้แก่ จ านวน (Frequency) ร้อยละ (Percentage)  
การทดสอบค่าเฉลี่ยกับเกณฑ์ที่ตั้ งไว้หรือการทดสอบค่าทีแบบ One-sample t-test  
และ แบบ Independent Sample t-test การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) 
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
 

5. ผลการวิจัย 
 1. ระดับความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนกับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนในปี 2558 : กรณีศึกษาเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ สรุปได้ดังนี้ 
 1.1) ภาพรวมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน พบว่า ในภาพรวมทั้งหมดขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและประชาชนกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครสวรรค์อยู่ในระดับต่ า (Mean=3.01) เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ (70% หรือ 3.5 
ของมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ) อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุติฐานของ
การวิจัยที่ตั้งไว้  
 1.2) ภาพรวมความพร้อมในแต่ละรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความพร้อมอยู่ในระดับต่ า
เช่นเดียวกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ ได้แก่ ด้านทัศนคติต่อความพร้อมในการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (Mean=3.18) ด้านความรู้ความเข้าใจ (Mean=3.03) ด้านเทคโนโลยี ข้อมูล
และสารสนเทศ (Mean=3.00) ด้านทักษะภาษา (Mean=2.90) และ ด้านการมีส่วนร่วม (Mean=
2.98)  
 2. ปัจจัยของการเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนกับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 ผลการศึกษาเบื้องต้นพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์ของการวัดความ
เพียงพอของข้อมูลจากการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีวัดแบบ ไกเซอร์ เมเยอร์-โอลกิน (Kaiser-Meyer-
Olkin Measure of Sampling Adequacy) มีค่าเท่ากับ 0.967 อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05  
และ พบว่า ข้อมูลทั้งหมดสามารถสกัดองค์ประกอบได้เป็น 6 ปัจจัยหลัก สามารถอธิบายความ
แปรปรวนได้ร้อยละ 60.253 และเมื่อพิจารณาประเด็นส าคัญโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์คะแนน
องค์ประกอบ (Factor Rotated Coefficient) ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป เป็นเกณฑ์พบว่า มี 41 ประเด็น
ส าคัญสามารถจัดท าเป็นรูปแบบความพร้อมการสู่อาเซียนส าหรับชาวไทย หรือ ASEAN Readiness 
for Thai People Model ดังภาพที่ 2 ส าหรับรายละเอียดของด้านต่างๆ สามารถตั้งชื่อรายด้านตาม
ความเหมาะสมดังนี้ 
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 2.1 ด้าน “อัตลักษณ์และความม่ันคง (Identity & Security)” น้ าหนักองค์ประกอบโดย
เฉลี่ยเป็น 0.7276 มี 8 ประเด็นส าคัญคือ 1) การเข้าร่วมประชาคมอาเซียนเป็นการส่งเสริมการ
เรียนรู้ 2) การสร้างประชาคมอาเซียนเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศไทย 3) การจัดตั้งอาเซียน 
มีผลประโยชน์กับประเทศไทย 4) ความพร้อมในการร่วมสร้างความเข้มแข็งของประเทศในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน 5) การรวมตัวกันของอาเซียนมีความเหมาะสม 6) ความภูมิใจในความเป็นไทย
และความเป็นประชาคมอาเซียน 7) การยอมรับความแตกต่างทางด้านภาษา ศิลปะ วัฒนธรรม และศาสนา
ของประเทศในประชาคมอาเซียน และ 8) ความตระหนักในความเป็นประชาคมอาเซียน  
 
 

 
 
 

ภาพที่ 1 รูปแบบความพร้อมการสู่อาเซียนส าหรับชาวไทย  
(ASEAN Readiness for Thai People Model) 

 2.2 ด้าน “ความร่วมมือ (Cooperation)” น้ าหนักองค์ประกอบโดยเฉลี่ยเป็น 0.6712 มี 6 
ประเด็นส าคัญคือ 1) การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงของประชาคมอาเซียน  
2) การมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับความแตกต่างทางชาติพันธุ์และหลัก
สิทธิมนุษยชน 3) การมีส่วนร่วมในการเป็นกรรมการของประชาคมอาเซียน 4) การมีส่วนร่วมใน 
การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการรวมตัวกันของประชาคมอาเซียนและประเทศอาเซียน 5) หน่วยงาน 
ท้องถิ่น หรือชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเชื่อมโยงกับประชาคมอาเซียน  
และ 6) การมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับเพ่ือนบ้านในกลุ่มประเทศ
อาเซียน  
 2.3 ด้าน “การติดต่อสื่อสาร (Communication)” น้ าหนักองค์ประกอบโดยเฉลี่ยเป็น 
0.6427 มี 7 ประเด็นส าคัญคือ 1) ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอาเซียน 2) การใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษาข้อมูล สารสนเทศของประชาคมอาเซียน 3) การน าเทคโนโลยี ข้อมูล หรือสารสนเทศสามารถ
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มาปรับใช้กับอาเซียน 4 ) ความสะดวกสบายในการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน  
5) Website ที่สามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 6) การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน และ
ประเทศอาเซียนให้ผู้อ่ืนทราบ และ7) แหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน  
 3.3 ด้าน “ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (Basic ASEAN Knowledge)” 
น้ าหนักองค์ประกอบโดยเฉลี่ยเป็น 0.6419 มีประเด็นส าคัญ 8 ประเด็นคือ 1) ประวัติความเป็นมา
ของอาเซียน 2) ความหมายและความส าคัญของประชาคมอาเซียน 3) คุณค่าในการเป็นส่วนหนึ่ง
ของประชาคมอาเซียนในฐานะพลเมืองอาเซียน 4) วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งประชาคมอาเซียน 5) 
หลักการพ้ืนฐานความร่วมมือของประชาคมอาเซียน 6) ประชาคมการเมืองกับความมั่นคงอาเซียน 
7) ประชาคมกับการเศรษฐกิจอาเซียน และ 8) ประชาคม สังคม และวัฒนธรรมอาเซียน 
 3.4 ด้าน “การใช้ภาษาอาเซียน (ASEAN Languages)” (น้ าหนักองค์ประกอบโดย
เฉลี่ยเป็น 0.6277) มี 7 ประเด็นส าคัญคือ 1) การติดต่อสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ (Facebook, Twitter, Google Plus, Line) 2) ความสามารถอ่านหนังสือของประเทศ
อาเซียนได้อย่างน้อย 1 ภาษา (ไม่รวมภาษาไทย) 3) การใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารได้อย่าง
น้อย 1 ภาษา (ภาษาอังกฤษหรือภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน) 4) ความสามารถพูดภาษาของ
ประเทศอาเซียนได้อย่างน้อย 1 ภาษา (ไม่รวมภาษาไทย) 5) ความสามารถฟังภาษาของประเทศ
อาเซียนได้อย่างน้อย 1 ภาษา (ไม่รวมภาษาไทย) 6) การเข้าไปทักทายและสนทนากับชาวต่างชาติ 
และ 7) ความสามารถเขียนหนงัสือของประเทศอาเซียนได้อย่างน้อย 1 ภาษา (ไม่รวมภาษาไทย)  
 3.5 ด้าน “นโยบายอาเซียน (ASEAN Policy)” (น้ าหนักองค์ประกอบโดยเฉลี่ยเป็น 
0.5574) มี 5 ประเด็นส าคัญคือ 1) กฎบัตรอาเซียน 2) รายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบเสาหลัก
ของการรวมตัวกันของประชาคมอาเซียน 3) สัญลักษณ์ประชาคมอาเซียน 4) ภาพรวมความพร้อม
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และ 5) รัฐบาล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบาย
ประชาคมอาเซียนและน าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
 

6. อภิปรายผล 
 1. ผลการศึกษาความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนกับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558: กรณีศึกษาเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
โดยรวมพบว่า ระดับความพร้อมอยู่ในระดับต่ าและเมื่อพิจารณาภาพรวมความพร้อมในแต่ละราย
ด้านประกอบพบว่า ทุกด้านมีความพร้อมอยู่ในระดับต่ าเช่นกัน ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับแนวคิด
ของ ซินแคร์ และ แฮงค์ (Sinclair and Hanks)  (1987) ที่ระบุว่า การเตรียมความพร้อมที่มี
ประสิทธิภาพต้องมีความเต็มใจ ความกระตือรือร้นที่จะกระท ากิจกรรม  
 2. ผลการวิจัยการเปรียบเทียบความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกับประชาชนต่อการเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และประชาชนกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 ในภาพรวมทั้งหมดพบว่า  
กลุ่มเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ (Officer) และ ประชาชน (Customer) มีทัศนะต่อความพร้อมของ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนไม่แตกต่างกัน ในท านอง
เดียวกันในภาพรวมของแต่ละรายด้านพบว่า ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านเทคโนโลยี ข้อมูล และ
สารสนเทศ ด้านการมีส่วนร่วม และ ด้านทัศนคติต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีทัศนะต่อความ
พร้อมไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัยนี้ ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ Vilai Changboon (2555) ที่พบว่า 
ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคคลกรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่แตกต่างกัน ท าให้มีการรับรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) แตกต่างกันอย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05  3. ผลการวิจัยปัจจัยการเตรียมความพร้อมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและประชาชนกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 ที่พบว่า มี 41 
ประเด็นส าคัญสามารถจัดท าเป็นรูปแบบความพร้อมเข้าสู่อาเซียนส าหรับชาวไทยหรือ ASEAN 
Readiness for Thai People Model โดยมรีายละเอียดของด้านต่างๆ สามารถตั้งชื่อรายด้านตามความ
เหมาะสม ประกอบด้วยด้านอัตลักษณ์ และความมั่นคง (Identity & Security) ในท านองเดียวกัน
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณรงค์ อดทน ที่พบว่า ส่วนใหญ่สมาชิกกลุ่มเกษตรกรของประชาชนต าบล
วังหว้า อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง มีความคาดหวังในระดับมาก ในด้านอัตลักษณ์และความม่ันคง 
(Identity & Security) ส่วนด้านความร่วมมือ (Cooperation) ของงานวิจัยคร้ังนี้พบว่า มี 6 
ประเด็นส าคัญมีผลต่อความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนคือ 1) การมีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงของประชาคมอาเซียน 2) การมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้าใจกับ
ประชาชนเกี่ยวกับความแตกต่างทางชาติพันธุ์และหลักสิทธิมนุษยชน 3) การมีส่วนร่วมในการเป็น
กรรมการของประชาคมอาเซียน 4) การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการรวมตัวกันของ
ประชาคมอาเซียนและประเทศอาเซียน 5) หน่วยงาน ท้องถิ่น หรือชุมชนมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมความเชื่อมโยงกับประชาคมอาเซียน และ 6) การมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้าใจ
กับประชาชนเกี่ยวกับเพ่ือนบ้านในกลุ่มประเทศอาเซียน จะเห็นได้ว่าทั้ง 6 ประเด็นดังกล่าวมีส่วน
ส าคัญต่อการสร้างความร่วมมือ เพราะล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับประชาชน และเป็นหลักส าคัญของ
การมีส่วนร่วม งานวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ ประยูร ศรีประสาธน์ ที่ได้น าเสนอปัจจัยการ
มีส่วนร่วมโดยน าเสนอไว้ว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 3 ปัจจัยหลักคือ ปัจจัยส่วน
บุคคล ได้แก่ อายุ เพศ ปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ ได้แก่ การศึกษา  อาชีพ รายได้ และ การเป็น
สมาชิกกลุ่ม และ ปัจจัยด้านการสื่อสาร ได้แก่ การรับข่าวสารจากสื่อมวลชนและสื่อบุคคล เป็นต้น 
ส่วนด้านการติดต่อส่ือสาร (Communication) มี 7 ประเด็นส าคัญคือ 1) ช่องทางการรับข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับอาเซียน 2) การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาข้อมูล สารสนเทศของประชาคมอาเซียน 
3) การน าเทคโนโลยี ข้อมูล หรือสารสนเทศสามารถมาปรับใช้กับอาเซียน 4) ความสะดวกสบายใน
การค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน 5) Website ที่สามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 6) 
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน และประเทศอาเซียนให้ผู้อ่ืนทราบ และ 7) แหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชนให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ วัลลภ บัวชุม ศึกษาเรื่อง
ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนักบัญชีไทยตาม LEG 11 ของสหพันธ์บัญชี
นานาชาติมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือศึกษาความคาดหวังและความเห็นของผู้บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน
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ต่อความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนักบัญชีตาม LEG 11 ผลการศึกษาชี้ให้เห็น
ว่า ผู้บริหารฝ่ายบัญชีและการเงินคาดหวังต่อความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนัก
บัญชีในระดับมาก ขณะเดียวกันความคาดหวังดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับ เพศ อายุ  และ 
ประสบการณ์ของผู้บริหาร และผลการวิจัยยังชี้ ให้ เห็นว่า นักบัญชีในปัจจุบันมีระดับความรู้
ความสามารถในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับปานกลาง ส าหรับผลของการวิจัยด้านความรู้
พ้ืนฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (Basic ASEAN Knowledge) มี 8 ประเด็นส าคัญคือ 1) ประวัติ
ความเป็นมาของอาเซียน 2) ความหมายและความส าคัญของประชาคมอาเซียน 3) คุณค่าในการเป็น
ส่วนหน่ึงของประชาคมอาเซียนในฐานะพลเมืองอาเซียน 4) วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งประชาคมอาเซียน 
5) หลักการพ้ืนฐานความร่วมมือของประชาคมอาเซียน 6) ประชาคมการเมืองกับความมั่นคง
อาเซียน 7) ประชาคมกับการเศรษฐกิจอาเซียน และ 8) ประชาคม สังคม และวัฒนธรรมอาเซียน 
จะเห็นได้ว่าทั้ง 8 ประเด็น เป็นองค์ความรู้ส าคัญที่ทุกประเทศสมาชิกต้องเผยแพร่และสร้างความรู้
ความเข้าใจกับประชาชนของตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อม อย่างไรก็ตามส าหรับประเทศไทย แม้ว่า
จะได้ยินได้ฟังค าว่าประชาคมอาเซียนกันบ่อยๆ ทั้งจากสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ทั้งวิทยุ โทรทัศน์ 
หนังสือพิมพ์ มีการส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องอาเซียน เพ่ือเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
กันมากข้ึน แต่หลายๆ คนก็ยังคงมึนงงอยู่ว่า แล้วประชาคมอาเซียนมันคืออะไร ค าว่าอาเซียนอย่าง
เดียวกับประชาคมอาเซียน มันเรื่องเดียวกันหรือเปล่า และเราจ าเป็นต้องเรียนรู้ด้วยหรือรู้หรือไม่รู้จะ
ได้ประโยชน์อะไร อะไรท านองนี้ เป็นค าถามที่เชื่อแน่ว่าคงจะมีอยู่ในใจของผู้คนเกินครึ่งในสังคมนี้อย่าง
แน่นอน ข้อค้นพบนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรทิวา คงคุณ ที่ศึกษาความรู้ ทัศนคติ และความ
พร้อมต่อการเป็นประชาคมอาเซียนของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอยู่ในระดับควรปรับปรุง
มากที่สุด และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ วีรากร อุตร์เลิศ ที่ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องการเตรียม
ความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน: กรณีศึกษาพ้ืนที่
เทศบาลต าบลบ้านแยง อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ผลการศึกษาพบว่า ระดับความรู้และ
ความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของท้องถิ่นเพ่ือรองรับการก้าวเข้าสู้
ประชาคมอาเซียนประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านแยง อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก มี
ความรู้ความและความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอยู่ในระดับที่ต่ า 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาเรื่องนี้กับกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ เช่น เทศบาลต าบล เทศบาล
เมือง หรือ องค์การบริหารส่วนต าบล ฯลฯ  
 2. ควรศึกษาเปรียบเทียบสถานที่หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ประกอบเพ่ือน าผลที่ได้จาก
การศึกษามาเปรียบเทียบความแตกต่างของแต่ละสถานที่และหน่วยงาน  
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 3. ควรศึกษาในประเด็นอ่ืนให้มีความครอบคลุม เช่น ในเรื่องของผลกระทบกับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน แนวทางการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปัญหาการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
 4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรติดตามผลลัพธ์จาก 
การเตรียมความพร้อมของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จากการศึกษาวิจัยต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
 5. เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน รอบด้าน ในเรื่องการเตรียมความพร้อมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ควรมีการสัมภาษณ์กลุ่มผู้บริหารหรือ
นักการเมืองท้องถิ่นประกอบด้วย เพ่ือน ามาหาแนวทางเตรียมความพร้อมได้อย่างแท้จริง      
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การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
ในวิชาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 1 ของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
PROJECT BASED LEARNING IN INSTRUCTIONAL METHODOLOGY AND 

MANAGEMENT IN MATHEMATICS 1 COURSE FOR BACHELOR’S DEGREE 
STUDENTS OF THE FACULTY OF EDUCATION IN MATHEMATICS AT LOEI 

RAJABHAT UNIVERSITY 
 

ศิริพร ศรีจันทะ 
Siriporn Srichantha 

 
บทคัดย่อ 

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็น
ฐานในวิชาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 1 ของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานใน
วิชาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 1 ของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 3) ศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน  
ในวิชาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 1 ของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จ านวน 33 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Sampling)  
มีห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการ
เป็นฐาน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบประเมินผลโครงการ 
แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา การทดสอบค่าที (t-test Dependent) 

ผลการวิจัยพบว่า 1) กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานในวิชาการจัดการ
เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 1 ของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช  ภัฏ
เลย ประกอบด้วย การวางแผนและจัดท าโครงการเรื่องการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยบูรณาการ
ผีตาโขน การศึกษาแนวคิดหลักการเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้  และการศึกษาดูงานเกี่ยวกับ 
การจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา การศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองด่านซ้าย (ผีตาโขน) 
(ประวัติความเป็นมาของผีตาโขน กระบวนการท าหน้ากากผีตาโขน) การเก็บรวบรวมข้อมูล และการ
เขียนรายงานผลโครงการเรื่องการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการผีตาโขน  รวมทั้งการน าเสนอผล
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โครงการเรื่องการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการผีตาโขน การจัดกระบวนการเรียนรู้ส่งผลให้นักศึกษามี
ความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนรู้ ทราบปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนรู้ 
พร้อมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหา 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานใน
วิชาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 1 ของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หลังการจัดการเรียนรู้เพ่ิมขึ้นจากก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  3) ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานในวิชาการ
จัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 1 ของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
 

ค าส าคัญ: การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน, การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 1,  
 นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
 

ABSTRACT 
Objectives of this research were; 1) to study the process of learning using 

project based learning, 2) to compare the learning achievement in Instructional 
Methodology and Management in Mathematics 1 course of students using project 
based learning and 3) to study the students’ satisfaction on learning management 
using project based learning in Instructional Methodology and Management  
in Mathematics 1 course for bachelor’s degree students of the Faculty of Education 
in Mathematics at Loei Rajabhat University. The sample consisted of 33 fourth year 
students in Mathematics Education of the Faculty of Education at Loei Rajabhat 
University. They were selected by cluster random sampling, a classroom is a unit of 
random. The research instruments included lesson plans using project based 
learning, achievement test, observation form, interview form, evaluation form, and 
satisfaction form. The mean, percentage, standard deviation, and t-test for 
dependent samples were used for data analysis. 

The findings of this research were as follows; 1) the process of learning using 
project based learning in Instructional Methodology and Management in 
Mathematics 1 course for bachelor’s degree students of the Faculty of Education in 
Mathematics at Loei Rajabhat University consisted of the planning and preparation 
of the project of learning management in mathematics integrating with Phi Ta Khon, 
studying concepts of learning management, studying on the curriculum in schools, 
studying to  local museum in Dan Sai (Phi Ta Khon) (The history of Phi Ta Khon, Phi 
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Ta Khon mask making process), collecting of data, and report writing of the project 
of learning management integrating with Phi Ta Khon, including presentations of  
the project of learning management integrating with Phi Ta Khon. The learning 
process management affects the students to have knowledge and comprehension 
in the process learning management, learns problem and trouble in the learning 
management, and solutions for solving those problems as well, 2) the post learning 
management result using project based learning in Instructional Methodology and 
Management in Mathematics 1 course for bachelor’s degree students of the Faculty 
of Education in Mathematics at Loei Rajabhat University was higher than that  
of posttest significantly different at .05 level and 3) the students’ satisfaction 
towards learning management using project based learning in Instructional 
Methodology and Management in Mathematics 1 course for bachelor’s degree 
students of the Faculty of Education in Mathematics at Loei Rajabhat University was 
at the highest level. 

 

Keywords: Project Based Learning, Instructional Methodology and Management in 
 Mathematics 1 Course, Bachelor’s Degree Students. 
 
 
1. บทน า 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ระบุ
ไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และ
ถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษา ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ ควรจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของ
ผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ
การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการ
ใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง (Office of National Education Commission, 2553) การจัดการเรียนรู้โดยใช้
โครงการ เป็นกระบวนการเรียนที่เปิดโอกาสให้ผู้ เรียน  โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ศึกษาหาค าตอบในเรื่องนั้นๆ ซ่ึงมีผู้สอนคอยกระตุ้น แนะน าและให้ค าปรึกษาแก่ผู้เรียนอย่างใกล้ชิด 
ผู้เรียนสามารถน าความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ มาเป็นพ้ืนฐานในการสร้างสรรค์ 
ผลงานอันเป็นประโยชน์ ตามความถนัดและความสนใจ สามารถท างานอย่างมีระบบมีกระบวนการ
ท างานและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ สามารถน าเสนอผลงานของตนและกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
วิเคราะห์และประเมินผลงานของตนเองได้ น าเสนอผลการวิเคราะห์ การประเมินผล พร้อม
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ข้อเสนอแนะ เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขผลงาน จึงเป็นแนวทางเลือกหนึ่งที่นักการ
ศึกษาหลายท่านยอมรับว่าจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สอนทุกระดับควรน าไปใช้เป็นกิจกรรมการเรียนการ
สอนเพ่ือพัฒนาความสามารถของผู้เรียน โดยการค้นหาความรู้ ด้วยตนเองด้วยการท าโครงการ 
(Pimpan Techakup, 2547 ; Ladda Silanoi & Angkana Tungkasamit, 2553 ; Guilford, 
1967 ; Suthira Prasertsun, 2555 ; Kanokkorn Medtajit, 2558) การจัดการเรียนรู้โดยใช้
โครงการเป็นฐาน เป็นกระบวนการเรียนที่เริ่มจากให้ ผู้เรียนเลือกหรือก าหนดชื่อโครงการที่จะศึกษา
ด้วยตนเองตามความสนใจ การจัดท าโครงการ การวางแผนการด าเนินงาน การสร้างเครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การด าเนินงานของโครงการตามแผนที่วางไว้ รวมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิเคราะห ์ข้อมูล การเขียนรายงานผลโครงการ และน าเสนอผลของโครงการ  
 รายวิชา การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 1 เป็นรายวิชาบังคับซึ่งอยู่ในหมวด วิชาชีพ
ครู ตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งเนื้อหาประกอบด้วย วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาในกลุ่มวิชา
คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาพัฒนาการของผู้เรียนระดับ
ประถมศึกษา รูปแบบการสอน วิธีสอน และเทคนิคการสอน แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ การพัฒนาสื่อและแหล่งการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยี การวัดผลประเมินผลการ
เรียนรู้ การวางแผนการจัดการเรียนรู้ และการฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จ าลองและ
สถานการณ์จริง การจัดการเรียนรู้ในรายวิชาดังกล่าวจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึก
การปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น ได้ท ากิจกรรมการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง และได้ท ากิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนและด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่าง มีความสุข  
 จากเหตุผลที่กล่าวมา ผู้วิจัยตระหนักในความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการ 
ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย เพ่ือให้สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษากระบวนการและ
ผลการจัดการเรียนรู้ โดยใช้โครงการเป็นฐานในวิชาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 1  
ของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  เพ่ือเป็นการพัฒนา
ผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ และน าผลการวิจัยที่ได้ไป ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป  
 

2. วัตถุประสงค ์ 
 1. เพ่ือศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานในวิชาการจัดการเรียนรู้
วิชาคณิตศาสตร์ 1 ของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
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 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานในวิชาการ
จัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 1 ของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย 
 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน  ในวิชาการ
จัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 1 ของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย 
 

3. ขอบเขตการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 มีจ านวนห้องเรียนทั้งหมด 2 
ห้องเรียน จ านวนนักศึกษา 70 คน  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน
นักศึกษา 33 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) มีห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม  
ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฎเลยได้จัดห้องเรียนโดยคละความสามารถ 
 ตัวแปรที่ท าการศึกษา 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาตัวแปรต้นและตัวแปรตาม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานในวิชาการจัดการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ 1 ของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 
 2. ตัวแปรตาม คือ  
 2.1 กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานในวิชาการจัดการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ 1 ของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานในวิชาการจัดการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ 1 ของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 2.3 ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานในวิชาการจัดการเรียนรู้
วิชาคณิตศาสตร์ 1 ของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. กลุ่มตัวอย่าง  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน
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นักศึกษา 33 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) มีห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม  
ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้จัดห้องเรียนโดยคละความสามารถ 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 1) แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 1 2) แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบสังเกต 4) แบบสัมภาษณ์ 5) แบบประเมินผลโครงการเรื่องการ
จัดการเรียนรู้โดยบูรณาการผีตาโขน  6) แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน  
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยด้วยตนเอง โดยน าเครื่องมือ ที่ใช้ในการ
วิจัยไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ตามรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
(Kemmis and Mc Taggart, 1990)  
 4. วิเคราะห์ข้อมูล 
 1. กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานในวิชาการจัดการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ 1 ของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
โดยการน าข้อมูลโดยการรวบรวม เรียบเรียง แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ และท าการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis)  
 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานในวิชาการจัดการ
เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 1 ของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลย โดยการน าคะแนนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ ของนักศึกษา มาค านวณหา  
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
และ โดยใช้สถิติ t-test Dependent  
 3. การวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน ในวิชาการจัดการ
เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 1 ของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย       
ราชภัฏเลย โดยการน าคะแนนมาค านวณหา ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)  
 

5. ผลการวิจัย 
 1. กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานในวิชาการจัดการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ 1 ของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พบว่า 
กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานในวิชาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 1 
ประกอบด้วย การวางแผนและจัดท าโครงการเร่ืองการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยบูรณาการ  
ผีตาโขน การศึกษาแนวคิดหลักการเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ และการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู้ ในสถานศึกษา การศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองด่านซ้าย (ผีตาโขน)  
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(ประวัติความเป็นมาของผีตาโขน กระบวนการท าหน้ากากผีตาโขน) การเก็บรวบรวมข้อมูล และการ
เขียนรายงานผลโครงการเรื่องการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการผีตาโขน  รวมทั้งการน าเสนอผล
โครงการเรื่องการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการผีตาโขน การจัดกระบวนการเรียนรู้ส่งผลให้นักศึกษามี
ความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนรู้ ทราบปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนรู้ 
พร้อมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหา  
 2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการเรียนรู้ในวิชาการจัดการ
เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 1 ของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย       
ราชภัฏเลย ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน 
ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาการจัดการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ 1 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ก่อนเรียนและหลังเรียนที่จัดการเรียนรู้โดยใช้
โครงการเป็นฐาน ดังตารางที่ 1 
.  

      กลุ่มทดลอง        N          S.D.       t 
ก่อนการจัดการเรียนรู้ 33  12.94 4.00 12.33 
หลังการจัดการเรียนรู้ 33  26.74 2.44  

 
       จากตารางที่ 1 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานใน

วิชาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 1 ของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ก่อนการจัดการเรียนรู้ นักศึกษามีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ  12.94 และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 4.00 ส่วนหลังการจัดการเรียนรู้ นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นเป็น 
26.74 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.44 ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05    

  3. ศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน  ในวิชาการจัดการ
เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 1 ของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลย ได้ผลดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน 
 

รายการ X  S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. การเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน มีรูปแบบท่ีน่าสนใจ  
น่าเรียนรู้ 

4.70 0.58 มากที่สุด 

2. ล าดับขั้นตอนการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน มีความเหมาะสม 4.72 0.58 มากที่สุด 
3. เนื้อหาวิชาสอดคล้องกับวิธีการเรียน 4.70 0.58 มากที่สุด 
4. ระยะเวลาในการมอบหมายงาน มีความเหมาะสม 4.46 0.65 มาก 
5. นักศึกษา ได้ไปศึกษาดูงาน ท าให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ดี 4.90 0.61 มากที่สุด 
5. นักศึกษาได้ศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 4.78 0.50 มากที่สุด 
6. นักศึกษาได้รู้จักการวางแผนการท างานท่ีเป็นระบบ 4.23 0.59 มาก 
7. นักศึกษาได้ฝึกการท างานเป็นทีม รับผิดชอบงานมอบหมาย 4.46 0.65 มาก 
8. นักศึกษาได้เลือกหัวข้อตามความถนัด/ สนใจ 4.54 0.51 มากที่สุด 
9. นักศึกษาได้เรียนรู้การฝึกวิเคราะห์อย่างระบบ 4.38 0.57 มาก 
10. นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 4.84 0.56 มากที่สุด 
11. นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริงเพื่อสร้างผลงาน 4.75 0.50 มากที่สุด 
12. นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 4.42 0.64 มาก 
13. นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 4.70 0.58 มากที่สุด 
14. การให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน าของอาจารย์ในการท ากิจกรรม 4.64 0.57 มากที่สุด 

โดยรวมท้ังหมด 4.94 0.62 มากที่สุด 
 
จากตารางที่ 2 พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็น

ฐาน (Project Based Learning) ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.94, S.D. = 0.62) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ นักศึกษา ได้ไปศึกษาดูงาน ท า
ให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ดี ( x = 4.90, S.D. = 0.61) รองลงมาคือ นักศึกษาได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ( x = 4.84, S.D. = 0.56) และนักศึกษาได้ศึกษาหาความรู้
จากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย ( x = 4.78, S.D. = 0.50) ตามล าดับ 
 

6. อภิปรายผล 
 1. กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน (Project Based Learning)  
 กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานในวิชาการจัดการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ 1 ของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พบว่า 
กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานในวิชาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 1 
ประกอบด้วย การวางแผนและจัดท าโครงการเรื่องการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยบูรณาการผีตา
โขน การศึกษาแนวคิดหลักการเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ และการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการ
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เรียนรู้ในสถานศึกษา การศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองด่านซ้าย (ผีตาโขน) (ประวัติความ
เป็นมาของผีตาโขน กระบวนการท าหน้ากากผีตาโขน) การเก็บรวบรวมข้อมูล และการเขียนรายงาน
ผลโครงการเรื่องการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการผีตาโขน รวมทั้งการน าเสนอผลโครงการเรื่องการ
จัดการเรียนรู้โดยบูรณาการผีตาโขน การจัดกระบวนการเรียนรู้ส่งผลให้นักศึกษามีความรู้  ความ
เข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนรู้ ทราบปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนรู้ พร้อมทั้งแนว
ทางการแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ดีที่จะน าไป ใช้ในการประกอบอาชีพครูในอนาคตได้
สอดคล้องกับ Hargis (2005) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบโครงการเป็นวิธีการสอนเชื่อมโยง
ผู้เรียนเข้ากับการค้นพบจากค าถาม ข้อสงสัยตามความสนใจ ซึ่งผู้เรียนใช้การคิดกระบวนการค้นหา
และการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มผู้เรียนด้วยกัน Dunn (1972) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบ
โครงการเป็นการสร้างกลุ่มเล็กๆ ที่มีความสัมพันธ์ต่อกันในการจัดการเรียนรู้จะเป็นการป้องกันไม่ให้
ผู้เรียนมีความรู้สึกโดดเดี่ยวหรืออยู่คนเดียว เนื่องจากมีการท างานร่วมกันและช่วยกันรับผิดชอบใน
งานด้วยความเชื่อมั่นในตนเอง และศยามน อินสะอาด (2559) ที่กล่าวว่า กระบวนการจัดการเรียนรู้
โดยใช้โครงการเป็นฐาน ซึ่งประกอบด้วย การวางแผนและจัดทาโครงการการศึกษาแนวคิดหลักการ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล และการเขียนโครงการ รวมทั้งการน าเสนอผลการออกแบบ การจัด
กระบวนการเรียนรู้ดังกล่าว ส่งผลให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการออกแบบเกมและ
สถานการณ์จ าลองได้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ และ Pratanporn Oonor (2556) พบว่า 
กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ Project Based Learning ในรายวิชา 2201-2412 วิชาการเขียน
โปรแกรม GUI ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2545 ซึ่งการจัดกระบวนการ เรียนรู้ดังกล่าว
ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเขียนโปรแกรม  GUI ได้อย่างเป็นระบบ 
และมีประสิทธิภาพ ในระดับปานกลาง แต่สามารถพัฒนาทักษะ การคิดการสร้างความรู้ด้วยตนเอง
และส่งผลต่อระดับผล การเรียนรู้ของกลุ่มตัวอย่างการจัดการสอนโดยใช้โครงงาน เป็นฐานช่วยให้
ผู้เรียนได้ผลิตงานที่เป็นรูปธรรม 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานในวิชาการจัดการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ 1 ของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พบว่า 
มีค่าเฉลี่ย นักศึกษา จ านวน 33 คน ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานใน
วิชาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 1 ของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ก่อนการจัดการเรียนรู้  นักศึกษามีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.94  
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 4.00 ส่วนหลังการจัดการเรียนรู้นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมขึ้นเป็น 26.74 และผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและหลังการจัดการเรียนรู้ พบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานในวิชาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 1 ของ
นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หลังการจัดการเรียนรู้     
สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักศึกษาได้เลือกเรื่องที่ศึกษา 
ด้วยตนเองตามความสนใจของตนเอง ท าให้สามารถด าเนินโครงการได้อย่างเป็นระบบ ประกอบกับ
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อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษา ท าให้นักศึกษาสามารถวางแผนการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ประเด็น ปัญหาหรือเลือกหัวข้อที่จะศึกษา การเขียนโครงการ การน าเสนอ
โครงการ ศึกษาดูงาน การได้รับการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากเพ่ือนๆ และอาจารย์ที่
ปรึกษาโครงการ มีการน าเสนอความก้าวหน้าของโครงการ ซึ่งเป็นการติดตามการด าเนินงานเป็น
ระยะๆ ท าให้นักศึกษามีความพร้อมที่จะไปศึกษาดูงาน และไปศึกษาดูงานตามแผนที่วางไว้         
ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Prontipa Sriwong (2552); Yurathon Jina & Wipada Yansarn 
(2559) ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการและส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ 
 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดย ใช้โครงการ
เป็นฐาน  
 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน  ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ นักศึกษา 
ได้ไปศึกษาดูงาน ท าให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ดี  รองลงมาคือ นักศึกษาได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และนักศึกษาได้ศึกษาหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ที่
หลากหลาย ตามล าดับ นอกจากนี้ นักศึกษามีความเห็นว่า การเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานเป็น
การเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริง มีการวางแผนการท างานที่เป็นระบบ มีการแบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบและท างานร่วมกันมีความกระตือรือร้นที่จะค้นหาค าตอบ การยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น สอดคล้องกับ Wattana Makkasamon (2551) ให้ความหมายไว้ว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบโครงการว่าเป็นการจัดประสบการณ์ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างลุ่มลึก 
ให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรงกับเรื่องที่ศึกษา โดยให้เขาได้สังเกตอย่างใกล้ชิดจากแหล่งความรู้ เพ่ือ
ค้นพบค าตอบในการจัดกิจกรรมตามวิธีการของเขาเอง เมื่อพบค าตอบก็น าความรู้ที่ได้มาเสนอใน
รูปแบบต่างๆ โดยน าเสนอต่อเพ่ือน ครู ผู้ปกครอง ท าให้เกิดความภาคภูมิใจในความส าเร็จนั้น 
ดังกล่าวส่งผลให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ดี ได้รับการฝึกและพัฒนา ทักษะการคิด 
ทักษะการค้นคว้า ทักษะกระบวนการกลุ่ม การท างานอย่างเป็นระบบ ทักษะทางสังคม ท าให้เกิด
ความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง เมื่อนักศึกษาได้เรียนรู้จาก ประเด็นที่ต้องการรู้และได้ท ากิจกรรมการ
เรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ส่งผลให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ และมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ Vilaiporn Promsri (2551); Panya Sripaywong (2556) ที่พบว่าการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้โครงการ เมื่อสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้นักเรียนจะมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้อยู่ใน
ระดับมาก และพจน์ศิรินทร์ ลิมปินันทน์ ที่กล่าวว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนแบบโครงงาน 
มัลติมีเดียบนแท็บเล็ตอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
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7. ข้อเสนอแนะ  
 1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 1) ก่อนการน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ อาจารย์ผู้สอนควรศึกษาขั้นตอนและ
กระบวนการในการจัดการเรียนรู้ให้เข้าใจ และควรท าความเข้าใจขั้นตอนในการท าโครงการ 
 2) การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน อาจารย์ผู้สอนต้องมีความรู้ ด้านการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นอย่างดี และก่อนให้นักศึกษาท าโครงการ ควรให้ความรู้แก่นักศึกษา
เกี่ยวกับวิธีการเขียนโครงการ องค์ประกอบของโครงการ ก่อนที่จะลงมือปฏิบัติเพ่ือให้นักศึกษามี
ความเข้าใจและสามารถเขียนโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3) การวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนรายงานโครงการ อาจารย์ผู้สอนต้องให้ความรู้แก่
นักศึกษาในเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และการเขียนรายงานผล
การศึกษาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ  
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป  
 1) ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานใน  รายวิชาอ่ืนๆ  
ที่มีเนื้อหาสาระท่ีเป็นการปฏิบัติ ตามหลักสูตรของสถานศึกษา  
   2) ควรศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบโครงการสอดแทรกกับการเรียนรู้ในรูปแบบอ่ืน ๆ  
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การพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
5 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL ร่วมกับแบบฝึก 

THE DEVELOPMENT OF COMPREHENSIVE READING ABILITY OF 
PRATHOMSUKSA 5 STUDENTS USING KWL TECHNIQUE 

INTEGRATED WITH EXERCISES 
    

จินดารัตน์ ฉัตรสอน 
Jindarat Chatson 

 
บทคัดย่อ  

 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถอ่านจับใจความของ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL ร่วมกับแบบ
ฝึก 3) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนรู้เทคนิค KWL 
ร่วมกับแบบฝึก กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมัธยม
สาธุการวิทยา สังกัดเอกชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 40 คน เป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบ
กลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลังเรียน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความด้วยเทคนิค 
KWL แบบฝึกการอ่านจับใจความด้วยเทคนิค KWL ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความ และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มี
ต่อกิจกรรมการพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่
จัดการเรียนรู้เทคนิค KWL ร่วมกับแบบฝึก การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( X) ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และการทดสอบค่าสถิติที ( t- test ) แบบ (Dependent)  
 ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
5 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL ร่วมกับแบบฝึก หลังเรียนด้วยแบบฝึกสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL 
ร่วมกับแบบฝึก ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ค าส าคัญ : การอ่านจับใจความ, เทคนิค KWL 
 
 
                                                           

Master of Education Program in Thai Language Teaching, Department of Curriculum 
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ABSTRACT 
 This research has objectives: 1) to compare ability in reading 
comprehension of students in the 5th Year of the Primary Education level, before 
and after managing learning with KWL Technique together with exercises; 2) to 
study points of views of the students in the 5th Year of the Primary Education level 
which manages learning KWL Technique in line with exercises. 
 Samples groups employed in this research study are students in the 5th 
Year of the Primary Education, Sathukan Witthaya Secondary School, under Private 
Education Commission Office, Prachuap Khiri Khan Province, total 40 students, and 
it is an experimental research study in one group, testing before and after learning. 
 Research tools employed include Managing Learning Plan for Reading 
Comprehension with KWL Technique, Exercises for Reading Comprehension with 
KWL Technique for the 5th Year of Primary Education students, Tests for ability 
assessment in reading comprehension, and Questionnaires for survey of students’ 
points of view towards the ability development activities in reading comprehension 
of students in the 5th Year of the Primary Education, which manages learning KWL 
Technique in line with exercises. Data analyses apply percentage (%) value, average 
means (X), Standard Deviation (S.D.) and Dependent T-Test. 
 Findings of the Research results: Ability in Reading Comprehension of 
students in the 5th Year of the Primary Education under learning management with 
KWL Technique in line with Exercises, post learning with Exercises ability is higher 
than prior learning, and is statistically, significantly different at 0.01 level. And 
Students have attitudes towards learning management with KWL Technique in line 
with Exercises, and overall picture is at a very good level. 
Keywords: Reading comprehension, KWL Technique. 
 
1. บทน า 
 ภาษาไทยถือว่ามีความส าคัญในยุคแห่งความเจริญก้าวหน้าเพราะทุกคนต้องใช้ภาษาไทย
เป็นเครื่องมือสื่อสารในชีวิตประจ าวันและเรียนรู้วิชาต่างๆ โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันมีวิทยาการใหม่ๆ 
เกิดข้ึนอยู่ตลอดเวลาท าให้คนเราได้รับข้อมูลข่าวสารทางเทคโนโลยีสารสนเทศตลอดเวลาคนไทยใน
สังคมจึงต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ด้วยการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ซึ่งต้อง
อาศัยการใช้ภาษาไทยเพ่ือการอ่านท าความเข้าใจและสื่อความกันได้ถูกต้องการอ่านจึงเป็นทักษะที่
ส าคัญในชีวิตประจ าวัน แม้ทักษะการอ่านและการเขียนเป็นสาระที่ส าคัญอย่างไรก็ตามถ้าอ่าน
หนังสือไม่ออก ก็จะเขียนหนังสือไม่ได้ดังนั้นการอ่านจึงจัดเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการเรียนรู้ครู
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ควรปลูกฝังให้ผู้เรียนมีทักษะในการอ่านโดยเฉพาะความสามารถในการอ่านจับใจความของเรื่องได้
อย่างถูกต้องดังที่ศรีวิไลพลมณีกล่าวไว้ว่าการอ่านเป็นสิ่งส าคัญโดยเฉพาะการอ่านจับใจความเพราะ
ผู้ที่อ่านจับใจความของเรื่องที่อ่านได้มาก ย่อมมีโอกาสรับรู้เรื่องราวได้ดีกว่าผู้ที่ไม่สามารถจับ
ใจความของเรื่องที่อ่านได ้(Srivilai Polmanee, 2545 :122) ด้วยความส าคัญของการอ่านหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจึงได้ก าหนดสาระที่ 
1 ให้เป็นสาระการอ่านมาตรฐาน ท 1.1 คือผู้เรียนสามารถใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และ
ความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน โดยก าหนดตัวชี้วัด
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ว่า นักเรียนสามารถแยกข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน วิเคราะห์และ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านเพ่ือน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ 
เช่น วรรณคดีในบทเรียนบทความบทโฆษณางาน เขียนประเภทโน้มน้าวใจข่าวและเหตุการณ์
ประจ าวันและอ่านหนังสือตามความสนใจ (Ministry of Education, 2551 : 15) 
 ถึงแม้การอ่านจะเป็นสาระส าคัญท่ีมีการก าหนดไว้ในทุกระดับชั้น แต่ผลการศึกษา พบว่า
ความสามารถการอ่านของนักเรียนก็ยังไม่ถึงตามเกณฑ์ร้อยละ70 ของคะแนนที่สถานศึกษาได้
ก าหนดไว้จากผลการท าข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 
2557 พบว่านักเรียนมีผลการสอบภาษาไทยเร่ืองของการอ่านจับใจความมีคะแนนวิชาภาษาไทย
เฉลี่ยร้อยละ 65 ซึ่งต่ ากว่าค่ามาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนดไว้ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 100 
คะแนนและจากประสบการณ์การสอนของผู้วิจัยที่ผ่านมาพบว่าผู้เรียนจ านวนมากยังขาดทักษะการ
อ่านจับใจความของเรื่องไม่สามารถจับประเด็น หรือล าดับเหตุการณ์ของเรื่องได้ถูกต้องมีการคิด
อย่างไม่เป็นระบบไม่สามารถถ่ายทอดใจความจากการอ่านของตนเองให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้อย่างชัดเจนไม่
มีความมั่นใจในการตอบค าถามหรือแสดงความคิดเห็นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจึงไม่เป็นที่พึงพอใจ
ต่อครูผู้สอน 
 จากปัญหาดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า การอ่านไม่ใช่เพียงแค่นักเรียนไม่มีนิสัยรัก 
การอ่านเท่านั้นเพราะถ้าเรามองให้ลึกลงไปในขั้นการสอนจะพบปัญหาว่านักเรียนส่วนมากประสบ
ปัญหาในการอ่านจับใจความเนื่องจากอ่านหนังสือแล้วไม่เข้าใจ ไม่สามารถสรุปหรือจับใจความของ
เรื่องท่ีอ่านได้ซ่ึงนอกจากปัญหาที่เกิดข้ึนกับนักเรียนแล้วด้านครูผู้สอนมีส่วนส าคัญที่ท าให้เกิดปัญหา
ซ่ึง Sunanta Mansertvit (2545 : 8) กล่าวถึงปัญหาเกี่ยวกับตัวครูผู้สอนว่าครูไม่เข้าใจวิธีการสอน
อ่านอย่างแท้จริงส่วนมากจะก าหนดวัตถุประสงค์ให้นักเรียนอ่านเรื่องโดยไม่มีวัตถุประสงค์อ่ืนเพ่ือให้
นักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการอ่านในลักษณะต่างๆ เพราะครูภาษาไทยมีความรู้ในเรื่องที่
เกี่ยวกับการสอนอ่านไม่เพียงพอเช่นจิตวิทยาการอ่านวิธีการสอนอ่านตามจุดมุ่งหมายเฉพาะและ
เทคนิคหรือวิธีการสอนต่างๆ ดังนั้น ครูผู้สอนควรหาวิธีการสอนหรือเทคนิคการสอนมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
 การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค  KWL  เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาทักษะ 
การอ่านมีรูปแบบวิธีสอนหนึ่งน่าสนใจที่จะช่วยแก้ปัญหาการสอนอ่านจับใจความได้ดีซึ่งเป็นวิธีที่
มุ่งเน้นให้นักเรียนมีวิธีการอ่านที่เป็นระบบอ่านอย่างรอบคอบรู้จักบูรณาการทักษะซึ่งเป็น  
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การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและสอดคล้องกับทักษะการอ่านอย่างรู้ตัวว่าตนคิดอะไรมีวิธีคิด
อย่างไร สามารถตรวจสอบความคิดของตนเองได้ โดยผู้เรียนจะได้รับการฝึกให้ตระหนักใน
กระบวนการท าความเข้าใจตนเอง มีการจัดระบบข้อมูลเพ่ือดึงมาใช้ภายหลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(Suvit Moonkam and Oratai Moonkam, 2545 : 8) นอกจากนี้ Vatchara Laoriendee 
(2547 : 92 – 94) ได้กล่าวว่าเทคนิค  KWL  สามารถน ามาใช้เพ่ือพัฒนาทักษะในการอ่านได้ทุก
ระดับการน าเทคนิค  KWL  มาใช้พัฒนาทักษะการอ่านและทักษะการคิดท าได้ง่ายเนื่องจากมีกรอบ
และแนวทางฝึกให้คิดเป็นล าดับขั้นตอน K (Whatweknow) นักเรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องที่จะ
อ่าน W (Whatwewanttoknow) นักเรียนต้องการรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องที่จะอ่านและ L 
(Whatrehavelearned) นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากเรื่องที่อ่าน  อาจกล่าวได้ว่าเทคนิค  KWL  
สามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในการเรียนรู้จับใจความจากเรื่องที่อ่านได้ถูกต้อง มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น และสามารถน าไปปรับใช้ในการแสวงหาความรู้ในเรื่องอ่ืนๆ  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพผู้วิจัยจึงสนใจที่จะน าเทคนิค KW L มาใช้ในการวิจัยสอนอ่านจับใจความครั้งนี้ 
 นอกจากเทคนิควิธีสอน  KWL  แล้วการจัดการเรียนการสอนควรน าสื่อหรือแบบฝึกมาใช้
ร่ ว มกั บ วิ ธี ก า ร สอน เ พ่ื อ พัฒนาทั กษะ ในการ เ รี ยน เ ร่ื อ งกา ร อ่ าน จับ ใ จคว ามจน เกิ ด 
ความช านาญซึ่งสอดคล้องกับ นงเยาว์ ประโมนะกัง ที่ได้แสดงความคิดเห็นว่าสิ่งที่จะช่วยให้
พัฒนาการทางภาษาดีขึ้นนั้นคือการน าความรู้ที่ได้เรียนมาแล้วมาฝึกให้เกิดความเข้าใจกว้างขวาง
มากขึ้นโดยอาศัยแบบฝึกเสริมทักษะโดยตรงซึ่งหัวใจหลักของการสอนวิชาทักษะทางภาษาอยู่ที่การ
ฝึกอย่างถูกวิธีเท่านั้นที่จะท าให้เกิดความช านาญคล่องแคล่วว่องไวทักษะทางภาษาจึงเป็นสิ่งที่
จ าเป็นจะต้องฝึกให้แก่เด็ก วันเพ็ญ คุณพิริยะทวี ได้กล่าวว่าแบบฝึกเป็นเครื่องมือส าคัญในการ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้วิชาภาษาไทยของผู้เรียนเพราะการที่ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดมาก ๆ  เป็นการ
ช่วยให้ผู้เรียนได้น าความรู้ที่เรียนมาแล้วฝึกให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่กว้างขวางและเกิดความ
ช านาญมากขึ้น  
 ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและงานวิจัยเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาทักษะภาษาไทยโดยใช้
แบบฝึกแล้วพบว่าการท่ีครูใช้แบบฝึกร่วมกับการเรียนการสอนภาษาไทยนั้นจะสามารถพัฒนาทักษะ
ทางภาษาของผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนได้ดียิ่งขึ้นและส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นเช่น รัตนา ภรณ์คล่องแคล่ว ได้วิจัยเร่ืองการพัฒนาทักษะการอ่าน
จับใจความวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่  6โดยใช้แบบฝึกผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังใช้แบบฝึกสูงขึ้นกว่าก่อนใช้แบบฝึก และนักเรียนมีความคิดเห็นว่าแบบฝึกท าให้นักเรียน
เข้าใจวิธีการอ่านจับใจความและสามารถอ่านจับใจความได้ดี จากผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแบบฝึก
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาไทยดังกล่าว จะเห็นได้ว่าแบบฝึกที่สร้างขึ้น สามารถใช้พัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้โดยนักเรียนที่เรียนด้วยการใช้แบบฝึกมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงข้ึน ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท าการวิจัยเพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความด้วยการ
จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL  ร่วมกับการใช้แบบฝึกส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยาเพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านจับใจความท่ีสูงขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถอ่านจับใจความของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค  KWL ร่วมกับแบบฝึก  
 2.เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนรู้ด้วย
เทคนิค  KWL ร่วมกับแบบฝึก  
 

3. ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบแผนการวิจัย
พ้ืนฐาน (Pre–Experimental Design) แบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลังเรียน (The one– 
grouppretest–posttest Design) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5จ านวน 123 คนที่ก าลังศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 โรงเรียนมัธยม
สาธุการวิทยาอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ภาคเรียนที่ 
2 ปี การศึกษา 2558 โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยาอ าเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จ านวน 1 
ห้องเรียน จ านวน 40 คนได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้
ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 
 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วยตัวแปรต้น (Independent Variables) ได้แก่
การจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความด้วยเทคนิค KWL ร่วมกับแบบฝึก และตัวแปรตาม 
(Dependent Variables) ได้แก่ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 5 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL ร่วมกับแบบฝึกและความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 ที่มีต่อจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL ร่วมกับแบบฝึก 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ขั้นเตรียมการวิจัยเป็นการศึกษาหนังสือ ต ารา เอกสาร และงานวิจัยต่างๆที่เก่ียวข้อง 
 2. ขั้นสร้างและพัฒนาเครื่องมือ ประกอบด้วย 
 1.1 แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเร่ืองการอ่านจับใจความด้วย
เทคนิค KWL ร่วมกับแบบฝึกของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5จ านวน 5 แผนแผนละ 2 ชั่วโมงรวม 
10 ชั่วโมงโดยน าแผนจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความด้วยเทคนิค  KWL  ร่วมกับแบบฝึกเสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือหาค่า IOC และมีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 
 2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านจับใจความ ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค  KWL  เป็นข้อสอบแบบปรนัยจ านวน 20 ข้อ ใช้ทดสอบ
ก่อนเรียนและหลังเรียน ซึ่งได้เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพ่ือหาค่า IOC มีค่าดัชนีความสอดคล้อง0.67–
1.00 และผู้วิจัยได้น าข้อสอบแบบปรนัย จ านวน 45 ข้อไปให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 จ านวน 
40คน ที่เคยเรียนเนื้อหาดังกล่าวแล้วทดลองท า เพ่ือหาค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนก และ
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คัดเลือกข้อสอบแบบปรนัยจ านวน 20 ข้อ ซึ่งค่าความยากง่ายของข้อสอบแบบปรนัยอยู่ระหว่าง 
0.25–0.80 มีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.20–0.67มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.78 
 2.3แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL ร่วมกับแบบฝึกแบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับซึ่งได้น าเสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญและหาค่า IOC มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.67 - 1.00 
 3. ขั้นด าเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ด าเนินการทดสอบก่อนเรียน 
(pretest)เพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านจับใจความด้วยแบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นหลังจากนั้น
จัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค  KWL  ร่วมกับแบบฝึกที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน 
5 แผนและทดสอบหลังเรียน (posttest) ด้วยแบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นชุดเดิม พร้อมกับให้
ผู้เรียนท าแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL ร่วมกับแบบฝึก
เพ่ือน าคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์และผลการท าแบบสอบถามความคิดเห็นมา
วิเคราะห์ข้อมูล 
 4.ขั้นการวิเคราะห์ข้อมูล 1) ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านจับใจความของผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL  ร่วมกับแบบฝึกวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้ค่าเฉลี่ย ( ̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่า t-test แบบ dependentและ  
2) การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค   KWL  
ร่วมกับแบบฝึกโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( ̅)  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 

5. ผลการวิจัย 
 1. ผลจากการทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความด้วยเทคนิค  KWL ร่วมกับ
แบบฝึกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 15.48 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
1.797 สูงกว่าก่อนเรียน ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 10.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.432 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 2. ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
ด้วยเทคนิค  KWL ร่วมกับแบบฝึกในภาพรวมทั้งหมดทุกด้านเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก ( ̅)  = 2.75, 
S.D.=0 .4 3 )  ส รุ ป ไ ด้ ว่ า ผู้ เ รี ย น มี ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ที่ ดี ม า ก ต่ อ ก า ร จั ด เ รี ย น รู้ 
ด้วยเทคนิค KWL ร่วมกับแบบฝึกและจากการศึกษาระดับความคิดเห็นของผู้เรียนในแต่ละด้าน
พบว่าระดับความคิดเห็นเฉลี่ยด้านของประโยชน์ที่ ได้รับมีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยสูงที่สุด  
( ̅)  = 2.88, S.D. = 0.40) ส่วนรองลงมาเป็นอันดับที่ 2 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีระดับ
ความคิดเห็นเฉลี่ย ( ̅) = 2.70, S.D. = 0.42) และด้านบรรยากาศการเรียนรู้มีระดับความคิดเห็น
เป็นอันดับสุดท้ายมีระดับความคิดเห็นเฉลี่ย ( ̅)  = 2.67, S.D. = 0.48) 
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6. อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL ร่วมกับแบบฝึกซึ่งผลการวิจัยเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1. ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5 
ที่จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL ร่วมกับแบบฝึกพบว่าคะแนนหลังจากการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค 
KWL ร่วมกับแบบฝึกสูงกว่าคะแนนการทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค  
KWL ร่วมกับแบบฝึกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้งนี้อาจเนื่องจากแบบฝึกการอ่านจับ
ใจความ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีการล าดับขั้นตอนการเรียนรู้ให้นักเรียนเข้าใจ
ง่าย สามารถท าแบบฝึกได้ด้วยตนเองเรื่องราวในแบบฝึกทั้ง 5 ชุดเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจและใกล้ตัว
กับนักเรียนจึงท าให้นักเรียนสนใจและกระตือรือร้นที่จะเรียนจึงส่งผลให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมได้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของแบบฝึกการอ่านจับใจความสอดคล้องกับ  Rangsiman Suriyarangsan 
(2555) ที่กล่าวว่าแบบฝึกควรมีการเลือกเนื้อหาที่หลากหลาย เป็นเรื่องราวที่ใกล้ตัวนักเรียนมี
ภาพประกอบเหมาะสมดึงดูดความสนใจของผู้เรียนและมีความเหมาะกับวัยจึงส่งผลให้นักเรียนมี
ความสามารถในการอ่านจับใจความได้ดีขึ้นและมีความเข้าใจในเรื่องที่อ่านสามารถสรุปใจความของ
เรื่องและตอบค าถามจากเรื่องท่ีอ่านได้ผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีความสามารถการอ่านจับใจความ
ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกการอ่านจับใจความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 โดยคะแนนก่อนเรียนสูงกว่าก าลังเรียน 
 2. นอกจากนี้อาจเป็นเพราะกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL เป็นกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้ปรับเปล่ียนกระบวนการอ่าน เริ่มจากการกระตุ้นประสบการณ์เดิมของ
นักเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่จะอ่านโดยบันทึกความรู้เดิมท่ีมีอยู่เกี่ยวกับหัวข้อเรื่องนั้น ๆหลังจากนั้นฝึกตั้ง
ค าถามว่าจะพบข้อมูลอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องที่จะอ่านในระหว่างการอ่านในขณะที่อ่านให้นักเรียน
ตอบค าถามที่ได้เขียนไว้หลังจากการอ่านได้มีการอธิบายถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอ่านทบทวนถึง
ค าถามเกี่ยวกับในสิ่งที่อยากรู้ว่าได้ค าตอบที่ตรงตามความต้องการหรือไม่ ซึ่งสอดคล้องกับ Suwan 
Duangsawat (2555) ที่กล่าวว่าเทคนิค  KWL  PLUS เป็นกลวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ท าให้ผู้เรียนมี
กรอบและแนวทางในการท าความเข้าใจเนื้อหาอย่างเป็นล าดับขั้นตอนฝึกการแสวงหาค าตอบจาก
เรื่องที่อ่านและยังฝึกการจัดระบบข้อมูลความรู้และความคิดเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ได้
จากการอ่านท าให้นักเรียนเกิดความคิดรวบยอดในการเรียนรู้ทั้งยังเป็นการจัดการเรียนรู้ที่สามารถ
ท าให้ทั้งเด็กเก่ง ปานกลางและอ่อนบรรลุเป้าหมายได้เหมือนกัน  ซึ่งสอดคล้องกับ  Jiranan 
Poonsawat  (2554) ที่พบว่าความสามารถการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 
ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับหูตึงก่อนการสอนอ่านด้วยเทคนิค  KWL PLUS อยู่ในระดับ
พอใช้และหลังการสอนอ่านด้วยวิธี KWL  PLUS อยู่ในระดับดีมากซึ่งปัจจัยที่ส่งผลให้นักเรียนมี
ความสามารถการอ่านจับใจความหลังการสอนสูงกว่าก่อนสอนทั้งนี้เป็นผลเนื่องจากการสอนอ่าน
ด้วยวิธี  KWL  PLUS เป็นการสอนที่มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่เป็นขั้นตอนให้นักเรียนฝึกคิด
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อย่างเป็นระบบและเชื่อมโยงในแต่ละขั้นตอนช่วยพัฒนาความสามารถในการอ่าน เนื่องจากมีกรอบ
และแนวทางให้นักเรียน โดยมีครูคอยดูแลการฝึกของนักเรียนและคอยกระตุ้นให้นักเรียนฝึกตั้ง
ค าถามเพ่ือแสวงหาค าตอบจากเรื่องที่อ่าน ซึ่งสอดคล้องกับ Suvit Moonkam and Oratai 
Moonkam (2545 : 8)  ที่กล่าวไว้ในท านองเดียวกันว่าเทคนิค KWL เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น
ให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการอ่านและทักษะกระบวนการคิดอย่างรู้ตัวว่าตนเองคิดอะไร มีวิธีคิด
อย่างไร สามารถตรวจสอบความคิดของตนเองได้และสวามารถปรับเปลี่ยนกลวิธีการคิดของตนเอง
โดยผู้เรียนจะได้รับการฝึกให้ตระหนักในกระบวนการท าความเข้าใจมีการจัดระบบข้อมูลเพ่ือการดึง
มาใช้ภายหลังอย่างมีประสิทธิภาพ และยังสอดคล้องกับ Jaraporn Boonnarong (2554)  ที่พบว่า
ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ที่ได้รับการสอนด้วยเทคนิค  
KWL  กับวิธีสอนแบบปกติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผลสัมฤทธิ์
ทางการอ่านจับใจความที่ได้รับการสอนด้วยเทคนิค  KWL  สูงกว่าวิธีสอนแบบปกติทั้งนี้เนื่องมาจาก
วิธีการสอนด้วยเทคนิค  KWL  มีขั้นตอนในการท ากิจกรรมที่ชัดเจนกล่าวคือขั้น K เป็นกิจกรรมที่
นักเรียนต้องฝึกใช้ประสบการณ์เดิมของนักเรียนประสบการณ์เดิมของนักเรียนเป็นสิ่งส าคัญมากใน
กิจกรรมก่อนการอ่านเพราะความรู้จากประสบการณ์เดิมจะเป็นพ้ืนฐานให้นักเรียนสามารถเดาเนื้อ
เรื่องหรือเหตุการณ์จากเรื่องได้ ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ Pannee Sawetamarn (2543) ที่พบว่า
นักเรียนต้องใช้ประสบการณ์เดิมเพ่ือตีความท าความเข้าใจเรื่องที่จะอ่านดังนั้นประสบการณ์เดิมจึง
เป็นส่วนส าคัญท่ีท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านสูงขึ้น  
 3. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
การอ่านจับใจความด้วยเทคนิค KWL ร่วมกับแบบฝึกในภาพรวมนักเรียนเห็นด้วยมากเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่านักเรียนเห็นด้วยมากคือด้านประโยชน์ที่ได้รับเป็นอันดับที่  1ด้านการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เป็นอันดับที่ 2และด้านบรรยากาศการเรียนรู้เป็นอันดับสุดท้ายอาจเป็นเพราะว่าการ
จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL ร่วมกับแบบฝึก เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึก
ทักษะการอ่านควบคู่กับทักษะการคิดในทุกตอนของการจัดการเรียนรู้ตามล าดับขั้นตอนของเทคนิค 
KWL นักเรียนจึงมีกรอบการคิดที่เป็นล าดับต่อเนื่องไม่สับสนนอกจากนี้นักเรียนยังได้ฝึกการตั้ง
ค าถามและค้นหาค าตอบจากเรื่องที่อ่านด้วยตนเองช่วยให้นักเรียนมีจุดมุ่งหมายในการอ่านซึ่งมี
ความสอดคล้องกับ Vatchara Laoriendee (2547 : 150) ที่กล่าวว่าสิ่งส าคัญในการน าเทคนิค 
KWL ไปจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านให้กับนักเรียนคือการใช้ค าถามของครูใน
การกระตุ้นให้นักเรียนคิดในทุกชั้นคอนของกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือยืนยันหรือเปลี่ยนแปลงความคิด
เมื่อเห็นมีหลักฐานหรือเหตุผลเพียงพอก่อนที่จะใช้วิจารณญาณของตนเองในการหาข้อสรุปการ
แสดงความคิดเห็นด้านประโยชน์ที่ได้รับเป็นอันดับที่  1นั้นนักเรียนมีความคิดเห็นว่าการจัดการ
เรียนรู้การอ่านจับใจความด้วยเทคนิค KWL ร่วมกับแบบฝึกช่วยให้นักเรียนสามารถน ากระบวนการ
เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในวิชาอ่ืนๆ และในชีวิตประจ าวันได้และช่วยส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้าน
การอ่านจับใจความของนักเรียนได้ดีขึ้นรองลงมาด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนมีความ
คิดเห็นว่ากิจกรรมเทคนิค KWL ร่วมกับแบบฝึกเป็นกิจกรรมที่พัฒนาทักษะการอ่านจับใจความไป
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พร้อมๆ กับการคิดช่วยกระตุ้นให้นักเรียนตั้งค าถามและค้นหาสิ่งที่อยากรู้ อันดับสุดท้ายคือ ด้าน
บรรยากาศการเรียนรู้ซึ่งนักเรียนมีความคิดเห็นว่านักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมครูเป็นกันเอง
กับนักเรียนและช่วยส่งเสริมให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมบรรยากาศการ
เรียนขณะเรียนเป็นกันเองนักเรียนสนุกสนานในการปฏิบัติกิจกรรมทุกขั้นตอน 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปใช้ 
 1.การเลือกบทอ่านในการท ากิจกรรมต่างๆ ตามขั้นตอนของเทคนิค KWL ครูควรเลือก
เนื้อหาของบทอ่านที่มีชื่อเรื่องที่นักเรียนคุ้นเคยสนใจไม่ยากจนเกินไปหรือเป็นเรื่องที่นักเรียนพอมี
พ้ืนฐานอยู่บ้างเพ่ือให้นักเรียนสามารถน าความรู้และประสบการณ์เดิมของตนเองมาช่วยท าความ
เข้าใจหรือตีความบทอ่านจะท าให้นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นและระดมความคิดร่วมกับ
เพ่ือนๆ ได้หากครูเลือกบทอ่านที่มีชื่อเรื่องยากหรือต้องใช้การตีความมากจนเกินไปจะท าให้นักเรียน
ไม่อยากท่ีจะตั้งค าถามและไม่สามารถตอบค าถามได้ถูกต้อง 
 2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL ครูควรมีบทบาทในทุกขั้นตอนไม่ควร
ปล่อยให้เด็กปฏิบัติกิจกรรมเพียงล าพังครูควรเริ่มฝึกนักเรียนตั้งแต่การบันทึกข้อมูลลงในตาราง 
KWL ให้ถูกต้องและเป็นระบบระเบียบตั้งแต่ครั้งแรกเพ่ือน าข้อมูลไปใช้ในการเขียนสรุปความได้ง่าย
ขึ้นตลอดจนครูต้องเน้นย้ าถึงการเขียนสรุปความการใช้ภาษาการเขียนสะกดค าให้ถูกต้อง 
 3.ครูควรกระตุ้นนักเรียนความรู้เดิมหรือแนวคิดของนักเรียนเพ่ือให้นักเรียนได้ใช้ความคิด
การท ากิจกรรมครูควรเ ปิดโอกาสให้นัก เรียนได้ ใช้ความคิดระดมสมองการตั้ งค าถาม  
การจัดระเบียบของข้อมูลและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้ได้มากที่สุด 
 4. ในขณะด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ครูควรคอยชี้แนะหรืออธิบายช่วยเหลือนักเรียนอย่าง
ทั่วถึงตลอดเวลาการเรียนการสอนอาจเกินเวลาที่ก าหนดในกรณีที่นักเรียนบางคนท างานช้าหรือยัง
ไม่เข้าใจในบางเนื้อหาหรืออ่านค าสั่งไม่ชัดเจน อาจต้องใช้เวลาในการแนะน าอธิบายหรือยกตัวอย่าง
ประกอบซึ่งครูผู้สอนสามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมโดยอาจให้ท าแบบฝึกบางส่วนและน าไป
ฝึกในชั่วโมงต่อไปได้ 
 5. เนื่องจากงานเขียนประเภทนิทานเป็นงานเขียนที่มุ่งเน้นเพ่ือความบันเทิงเนื้อหาเรื่อง
ล าดับไปตามเหตุการณ์ในเรื่องจึงอ่านง่ายและบอกแก่นสารที่เป็นประโยชน์ไว้ให้ผู้อ่านสามารถน าไป
ปฏิบัติได้ท าให้ผู้เรียนสามารถสรุปเรื่องได้ง่ายส าหรับเรื่องสั้นๆ เป็นเรื่องที่มุ่งให้ความเพลิดเพลิน
เช่นเดียวกับนิทาน แต่มีองค์ประกอบหลายด้านเช่นตัวละครโครงเรื่องแนวคิดเป็นต้นจึงท าให้สรุป
ใจความได้ยากข้ึน ส่วนบทความมุ่งเสนอข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นยากต่อการแยกองค์ประกอบเนื่อง 
เรื่องข่อนข้างยาว น าเสนอเนื้อหาที่เป็นประโยชน์มุ่งให้ความรู้มากกว่าความเพลิดเพลินจึงท าให้
สามารถสรุปใจความได้ยาก นักเรียนต้องใช้หลักในการวิเคราะห์เพ่ือสรุปความล าดับเนื้อหายาก 
ต่อมาคือเนื้อหาประเภทข่าวเพราะข่าวมุ่งน าเสนอความรู้ความจริงเพียงด้านเดียวอ่านแล้วให้ผู้อ่าน
เกิดความตระหนักรับรู้ถึงความเป็นไปทางสังคม เนื้อหาค่อนข้างยาวมีประเด็นส าคัญหลายประเด็น
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จึงมีความยากมากขึ้น ส่วนกลอนสุภาพและกาพย์ยานีนั้นเป็นงานเขียนร้อยกรองจึงมีลักษณะบังคับ
ฉันทลักษณ์มีการใช้อุปมาอุปไมยหรือสัญลักษณ์ต่างๆ ด้วย ผู้อ่านจึงต้องใช้ความรู้ทางภาษามาใช้ใน
การตีความจึงท าให้สรุปความค่อนข้างยากกว่างานเขียนประเภทอ่ืนๆ ดังนั้น ครูผู้สอนควรล าดับ
เน้ือหาจากง่ายไปยากโดยเริ่มจากให้นักเรียนฝึกเขียนสรุปความจากนิทานก่อนจากนั้นจึงฝึกเขียน
สรุปใจความงานเขียนประเภทอื่น ๆเป็นล าดับต่อไปนี้คือเรื่องสั้น ๆบทความข่าวและบทร้อยกรอง 
 6. เทคนิค KWL เป็นวิธีการสอนที่มีขั้นตอนชัดเจนดังนั้นครูจะต้องเตรียมตัวในการจัด
กิจกรรมรวมทั้งวิธีการแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจึงจะท าให้การจัดกิจกรรมเรียนรู้เป็นไปอย่างราบรื่น
และประสบความส าเร็จ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาวิจัยโดยใช้แบบฝึกการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค KWL  
กับทักษะอ่ืนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเช่นทักษะการเขียนสรุปใจความ 
 2. ควรมีการศึกษาวิจัยโดยใช้แบบฝึกการอ่านจับใจความร่วมกับเทคนิคอ่ืน  
 3. ควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความด้วยเทคนิค KWL โดยใช้บท
อ่านอื่นๆเช่นสารคดีเพลงเป็นต้น 
 4. ควรมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบพัฒนาการอ่านของนักเรียนโดยใช้เทคนิค  KWL 
ร่วมกับสื่อหรือวิธีการสอนอ่ืนๆ 
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การปกครองตนเองผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมและการมีจิตส านึกประชาธิปไตย 
ของประชาสังคม 

SELF - GOVERNANCE THROUGH PARTICIPATORY PROCESS AND  
DEMOCRATIC CONSCIOUSNESS OF CIVIL SOCIETY 

 

เชษฐา ทรัพย์เย็น 
Chettha  Sapyen 

 

บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้ศึกษาถึงปัจจัยที่น าไปสู่การปกครองตนเอง และปัจจัยดังกล่าวประกอบกัน
เป็นความสัมพันธ์กันอย่างไรที่น าไปสู่ตัวแบบการปกครองตนเอง โดยการวิเคราะห์ตัวแบบสมการ
เชิงโครงสร้างที่ประกอบด้วยตัวแปรแฝง คือ การปกครองตนเอง ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
จิตส านึกประชาธิปไตย และบริบทสภาพแวดล้อม  ด้วยจ านวนตัวอย่าง 330 ตัวอย่าง จากการสุ่ม
แบบกลุ่มที่เป็นครัวเรือนจากทุกต าบลในจังหวัดสมุทรสงคราม ผลการวิจัยพบว่า ตัวแบบการ
ปกครองตนเองผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมและการมีจิตส านึกประชาธิปไตยของประชาสังคมจังหวัด
สมุทรสงครามมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และยอมรับสมมติฐานทุกข้อ คือ 1) 
บริบทของสภาพแวดล้อมส่งผลเชิงบวกต่อการมีจิตส านึกประชาธิปไตย 2) บริบทของสภาพแวดล้อม
ส่งผลเชิงบวกต่อประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 3) จิตส านึกประชาธิปไตยส่งผลเชิงบวกต่อ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 4) จิตส านึกประชาธิปไตยส่งผลเชิงบวกต่อการปกครองตนเอง 5) 
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมส่งผลเชิงบวกต่อการปกครองตนเองในระดับมาก 
 

ค าส าคัญ: การปกครองตนเอง, กระบวนการมีส่วนร่วม, จิตส านึกประชาธิปไตย 
 

ABSTRACT 
 Objectives of this research were to study factors of self governance and 
relation of the factors. This research analyzed by structural equation model. Latent 
variables were Self Governance, Participatory Democracy,Democratic Consciousness 
and Context. 330 Sample by cluster sampling from household of 33 Tambol in 
Samutsongkram province were used for data collection. Finding of research were 
framework model of Self Governance in Samutsongkram province that was 
compatible with empirical data. All hypotheses were supported that were 1) 
Contexts have positive influence on Democratic Consciousness 2) Contexts have 
positive influence on Participatory  Democracy 3) Democratic Consciousness has 
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positive influence on Participatory  Democracy 4) Democratic Consciousness has 
positive influence on Self Governance 5) Participatory Democracy has positive 
influence on Self Governance. 
 

Keyword:  Self Governance, Participatory Process, Democratic Consciousness. 
 
 
1. บทน า 
 การจัดการปกครอง (Governance) ตามแนวคิดของ Rhodes ได้เสนอลักษณะของการ
จัดการปกครองมี 6 ลักษณะ คือ  1) เป็นรัฐที่มีขนาดเล็ก 2) บรรษัทภิบาล (Corporate 
Governance) 3) เป็นการจัดการภาครัฐแนวใหม่ 4) เป็นการจัดการปกครองที่ดี (Good 
Governance) 5) ระบบการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Socio -Cybernatic System) 6) เป็นเครือข่าย
การจัดการตนเอง ดังนั้นการปกครองตนเองเป็นแนวคิดหนึ่งของการจัดการปกครอง  นอกจากนั้น
การปกครองตนเองได้สอดคล้องกับแนวคิดการกระจายอ านาจทางการปกครองเพ่ือน าไปพัฒนา
ท้องถิ่นการปกครองตนเองได้น าไปสู่การเพ่ิมสมรรถนะในการปกครองท้องถิ่น (Weller, M. 2005) 
ในการตอบสนองต่อประชาชน สร้างความเป็นพลเมืองให้เกิดขึ้นกับประชาชน (Przeworski, A. 
2010) และเป็นการส่งเสริมการพัฒนาทางการเมือง  หรือการพัฒนาทางประชาธิปไตย 
 จากความบกพร่องที่ปรากฏขึ้นในระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทนจึงท าให้ทฤษฎี
ประชาธิปไตยเคล่ือนเข้าสู่ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม โดยที่ทฤษฎีประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
มองว่าพลเมืองมีพันธะเข้าสู่การตัดสินใจทางการเมืองอย่างกว้างขวางและมีส่วนร่วมแบ่งเบาความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม  กระบวนการการมีส่วนร่วมเป็นการสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบใหม่ซึ่ง
เป็นวัฒนธรรมสนับสนุนให้พลเมืองเข้มแข็งจากเบื้องล่าง ที่สามารถท าให้ประชาสังคมเข้ามา มี
บทบาทในกระบวนการนโยบาย  แนวคิดของระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมจึงให้ความส าคัญ
กับการเปิดโอกาสให้ประชาชน และกลุ่มต่างๆ เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการท างานของรัฐบาล
และผู้ใช้อ านาจรัฐในลักษณะที่มีปฏิสัมพันธ์โดยตรง เพ่ือให้มีส่วนในการเสนอความคิดเห็น ตั้งแต่
กระบวนการก าหนดนโยบาย จนถึงกระบวนการตัดสินใจ (Poramot Wanbawon, 2559: 255)  
ดังนั้น ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมเป็นแนวคิดหนึ่งที่น าไปสู่การพัฒนาประชาธิปไตย 
 ประชาสังคมมีความส าคัญต่อประชาธิปไตยยุคใหม่เนื่องจากกระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่
ความเป็นประชาธิปไตยทางการเมือง ประชาสังคมจะท าหน้าที่เป็นเสมือนตัวน าพลเมืองสู่การมีส่วน
ร่วมอย่างแข็งขันในสังคมประชาธิปไตย  สามารถขยายขอบเขตพ้ืนที่สาธารณะที่เอ้ือให้ประชาชนได้
แสดงออกบนพ้ืนฐานหลักสิทธิและเสรีภาพ  ดังนั้น ค าถามของงานวิจัยนี้ คือ ปัจจัยที่น าไปสู่การ
ปกครองตนเองมีอะไรบ้าง และปัจจัยดังกล่าวประกอบกันเป็นความสัมพันธ์กันอย่างไรที่น าไปสู่ตัว
แบบการปกครองตนเอง 
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2. วัตถุประสงค์ 
 บทความนี้เป็นบทความวิจัยที่มีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังต่อไปนี้  
 2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่น าไปสู่การปกครองตนเอง  
 2.2 เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่น าไปสู่การปกครองตนเอง  
 2.3 เพ่ือสร้างตัวแบบการปกครองตนเองของประชาสังคม 
 

3. ระเบียบวิธีวิจัย 
 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยการวิเคราะห์ตัวแบบสมการเชิงโครงสร้าง (Structural 
Equation Model Analysis) ประชากรที่ท าการศึกษา คือ ครัวเรือนจากทุกต าบลของจังหวัด
สมุทรสงคราม จ านวน 33 ต าบล โดยมีจ านวนตัวอย่าง 330 ตัวอย่าง ด้วยการสุ่มแบบกลุ่ม 
(Cluster sampling) โดยแต่ละต าบลทั้ง 33 ต าบล ท าการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีการจับฉลากจาก
ทะเบียนบ้านต าบลละ 11 ครัวเรือน  เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 
ระดับ (Rating Scale) หรือลิทเคิร์ทสเกล (Likert Scale)  โดยระดับที่ 5 มากที่สุด  และระดับที่ 1 
น้อยที่สุด การทดสอบเครื่องมือประกอบด้วย 1) การทดสอบความถูกต้องเชิงเนื้อหากับภาษาโดยมี
ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.66-1 จากผู้เชี่ยวชาญ 3 คน 2) การทดสอบความถูกต้องเชิงโครงสร้างด้วย
การทดสอบองค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) 3) การทดสอบความเชื่อมั่นด้วยการน าแบบสอบถามที่
เป็นเครื่องมือวัดไปทดสอบใช้กับตัวอย่างจ านวน 30 ตัวอย่างและน ามาวิเคราะห์หาค่าแอลฟ่าของ
ครอนบราคของแบบสอบถามท้ังฉบับมีค่า 0.942 และใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์สถิติ
เชิงพรรณา และการวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง 
 
4. ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ดัชนีความกลมกลืนของข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังต่อไปนี้ 2/df เท่ากับ 
1.123   ค่า p-value เท่ากับ 0.242 ค่า GFI, CFI, AGFI เท่ากับ 0.971, 0.996, 0.954 ตามล าดับ 
และค่า RMSEA เท่ากับ 0.019 จากค่าดังกล่าวพบว่าค่าดัชนีความกลมกลืนมีค่าตามมาตรฐาน 
ดังนั้น ตัวแบบตามกรอบแนวคิดที่เสนอมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ส าหรับค่าอิทธิพล
หรือสัมประสิทธิ์การถดถอยของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง เป็นดังตารางที่ 1 หรือดังรูปที่ 2 
 
 
ตารางท่ี 1 สัมประสิทธิ์การถดถอยของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง 

ความสัมพันธ์ สมมติฐาน สัมประสิทธิ์การ
ถดถอย 

สัมประสิทธิ์การถดถอย
ค่ามาตรฐาน 

(Standardized 
Regression 
Weights) 
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บริบทของสภาพแวดล้อม
ไปสู่จิตส านึกประชาธิปไตย 

1 0.253** 0.246 

บริบทของสภาพแวดล้อม
ไปสู่ประชาธิปไตยแบบมี
ส่วนร่วม 

2 0.560*** 0.459 

จิตส านึกประชาธิปไตยไปสู่
ประชาธิปไตยแบบมีส่วน
ร่วม 

3 0.324*** 0.274 

จิตส านึกประชาธิปไตยไปสู่
การปกครองตนเอง 

4 0.100* 0.091 

ประชาธิปไตยแบบมีส่วน
ร่ ว ม ไ ป สู่ ก า ร ป ก ค ร อ ง
ตนเอง 

5 0.826*** 0.896 

*** คือ p-value < 0.001 , ** คือ p-value < 0.01 และ * คือ p-value < 0.05 
รูปที่ 1 สัมประสิทธิ์การถดถอยค่ามาตรฐานของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. อภิปรายผล 
 ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมส่งผลต่อการปกครองตนเองด้วยค่าอิทธิพลหรือสัมประสิทธิ์
ถดถอยมาตรฐาน 0.896 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.000  จากแนวคิดการจัดการปกครองแบบเครือข่าย 
(Network Governance) ที่เป็นแนวคิดโดยใช้ทฤษฎีการจัดการปกครอง (Governance) ทฤษฎี

จิตส านึก
ประชาธิปไตย 

๐.๘๙

๐.๐๙๑ 

๐.๒

๐.๔

๐.๒

บริบทของ
สภาพแวดล้อม 

ประชาธิปไตย
แบบมีส่วนร่วม 

การ
ปกครอง
ตนเอง 
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การจัดการปกครองตามแนวคิดของ Rhodes กล่าวว่าการจัดการปกครองเป็นเครือข่ายที่จัดการ
ตนเอง  ท าให้การจัดการปกครองมีจุดมุ่งหมายที่จะท าให้เกิดการจัดการปกครองตนเอง (Rhodes, 
R. A. W. 1996: 652-667) และสิ่งทีน่ ามาใช้หรือรูปแบบที่น ามาใช้ คือ การมีส่วนร่วม Sørensen & 
Torfing ส าหรับกระบวนการสร้างทางเลือกในการก าหนดนโยบายสาธารณะ (Formulation 
policy) (Sørensen, E., & Triantafillou, P., 2009) และการน านโยบายไปปฏิบัติ หรือการส่งมอบ
บริการ  มีการสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมเพ่ิมของพลเมืองมากขึ้นเนื่องจาก นโยบายสาธารณะเป็นสิ่ง
ที่จะมีผลลัพธ์และส่งผลกระทบต่อประชาชนในสังคม โดยแต่ละกลุ่มประชาชนจะได้ผลลัพธ์และ
ผลกระทบที่แตกต่างกัน  ประชาชนบางกลุ่มอาจจะได้ผลลัพธ์ที่ดีจากทางเลือกนโยบายแบบหนึ่ง แต่
ประชากรบางกลุ่มอาจจะได้รับผลกระทบทางลบ  เมื่อนโยบายสาธารณะเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ
ประชาชนโดยตรง ประชาชนควรเป็นผู้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายสาธารณะ การ
ประเมินผลของการน านโยบายไปปฏิบัติ   สิ่งเหล่านี้จะน าไปสู่การปกครองตนเอง  การเมืองที่มีการ
กระจายอ านาจเป็นสถานการณ์หนึ่งที่น ามาสู่การมีส่วนร่วม ให้เกิดการปกครองตนเอง (Wolff, 
2005) การกระจายอ านาจจากรัฐไปสู่ประชาชน ให้ประชาชนได้มีโอกาสในการปกครองตนเองใน
ระดับที่ท าให้เกิดความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการจัดการสาธารณะหรือการบริการ
สาธารณะเพ่ือตอบสนองต่อคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนของประชาชนและตามท่ีประชาชนต้องการ  มากกว่า
การพยายามที่จัดหาบริการสาธารณะที่ส่งมอบให้กับประชาชนโดยที่ประชาชนไม่ได้ต้องการ หรือ
กล่าวได้ว่าเป็นการให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองตามระบอบการปกครอง
ประชาธิปไตย ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมและการปกครองตนเองทั้งสองอย่ างถูกน ามาสู่
กระบวนการบูรณาการ  (F.Danspeckgruber, W. 2005) เนื่องจากการปกครองตนเองจ าเป็นต้อง
อาศัยการมีส่วนร่วมตามแบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  หรือเกือบจะกล่าวได้ว่าการปกครอง
ตนเองเกิดขึ้นได้เมื่อมีประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  กระบวนการดังกล่าวจึงสามารถที่จะผนวก
รวมกัน 
 จิตส านึกประชาธิปไตยส่งผลต่อการปกครองตนเองด้วยค่าอิทธิพลหรือสัมประสิทธิ์
ถดถอยมาตรฐาน 0.091 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.042  แต่ค่าที่แสดงนี้ถือว่าเป็นค่าที่ไม่มาก เนื่องจาก
สามารถเกิดการปกครองตนเองได้แม้ว่าประชาชนอาจจะมีจิตส านึกประชาธิปไตยไม่สูงได้ อย่างไรก็
ตาม ยังคงมีงานที่สนับสนุนในความสัมพันธ์ระหว่างจิตส านึกประชาธิปไตยและการปกครองตนเอง 
ในการจัดการปกครองตนเองของท้องถิ่น จิตส านึกทางการเมืองที่เป็นพ้ืนฐาน คือ เรื่องสิทธิทาง
การเมือง สิทธิทางการเมืองเป็นจิตส านึกทางการเมืองหรือจิตส านึกประชาธิปไตยที่จ าเป็นต้องเข้าใจ 
เพ่ือจะน าไปสู่การปกครองตนเอง การมีเพียงกระบวนการมีส่วนร่วมแม้ว่าจะท าให้เกิดการปกครอง
ตนเองได้อย่างมีประสิทธิผล แต่ไม่ได้รับรองว่าการเข้ามาปกครองตนเองนั้นจะประกอบด้วย
จิตส านึกทางการเมือง การที่เข้ามาปกครองตนเองโดยไม่มีจิตส านึกทางการเมืองหรือจิตส านึก
ประชาธิปไตยจะเกิดปัญหาการคอร์รัปชั่นขึ้นได้ การมีจิตส านึกทางการเมืองท าให้ชนพ้ืนเมืองชาวอะ
บอริจิ้นในประเทศออสเตรเลียมีความต้องการจะตัดสินใจด้วยตนเอง (self determination) ในการ
ปกครองตนเอง ชาวอะบอริจิ้นมีความเข้าใจในสิทธิมนุษยชน  สิทธิในการเป็นชนพ้ืนเมือง  ความ
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รับผิดชอบ และการมีตัวตนในความเป็นพลเมือง ดังนั้นการเข้าใจสิทธิในความรับผิดชอบที่เป็น
จิตส านึกทางการเมือง เป็นสิ่งที่สนับสนุนการปกครองตนเองได้  หรือในงานของ Wang and Dai ที่
มีข้อเสนอเช่นเดียวกัน คือ ผู้หญิงในชนบทของจีนพัฒนาจิตส านึกทางการเมืองในการมีส่วนร่วมและ
การปกครองตนเอง โดยประเด็นส าคัญ คือ จิตส านึกทางการเมืองในเรื่องสิทธิ จากงานศึกษาทั้งสอง
ให้น้ าหนักกับจิตส านึกทางการเมืองในด้านสิทธิ เนื่องจากทั้งชาวอะบอริจิ้นและผู้หญิงในประเทศจีน
เป็นกลุ่มคนที่มีสิทธิน้อยกว่าเมื่อเทียบกับคนกลุ่มอ่ืน   
 จิตส านึกประชาธิปไตยส่งผลต่อประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมด้วยค่าอิทธิพลหรือ
สัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน 0.274 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.000 ถือว่าค่าที่แสดงนี้มีค่าไม่มาก  
จิตส านึกทางการเมืองหรือจิตส านึกประชาธิปไตยน าไปสู่การมีส่วนร่วม (Barber, B. R., 2003)  
การมีจิตส านึกทางการเมืองหรือจิตส านึกประชาธิปไตยในการมีส่วนร่วมของพลเมืองต้องมีการเพ่ิม
ให้มากขึ้น  เมื่อพลเมืองมีจิตส านึกทางการเมืองในด้านสิทธิ ท าให้พลเมืองมีความต้องการที่จะเข้าไป
มีส่วนร่วม  ผู้ที่มีความสนใจทางการเมืองจะมีจิตส านึกทางการเมืองในระดับมาก จิตส านึกความเป็น
พลเมือง ส่งเสริมประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Baglioni, S., 2007) ผู้ที่มีความสนใจทางการเมืองมี
แนวโน้มที่จะพัฒนาในการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง จิตส านึกทางการเมืองเป็นสิ่งที่ส่งเสริม
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  เพราะการมีจิตส านึกทางการเมืองท าให้เข้าใจในสิทธิที่จะเข้าไปมีส่วน
ร่วมในการก่อรูปนโยบายของกระบวนการก าหนดนโยบาย และการน านโยบายไปปฏิบัติ รวมทั้งการ
ประเมินผลนโยบายสาธารณะ โดยกิจกรรมดังกล่าวส่งผลต่อผลลัพธ์และผลกระทบต่อประชาชน
โดยตรง  การบริการสาธารณะหรือการจัดการสาธารณะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องการการมีส่วน
ร่วมจากประชาชนในการพัฒนาและปรับปรุงเนื่องจากประชาชนเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง
จากกิจกรรม   
 บริบทของสภาพแวดล้อมส่งผลต่อประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมด้วยค่าอิทธิพลหรือ
สัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน 0.459 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.000 ถือว่าค่าที่แสดงเป็นค่าที่มาก 
ในระดับปานกลาง บริบทและสถานการณ์ทางการเมืองมีผลต่อประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  
ในบริบทและสถานการณ์ทางการเมืองที่มีความเป็นอิสระจะส่งผลต่อจิตส านึกประชาธิปไตย  
และส่งผลกระทบต่อไปยังการมีส่วนร่วมในประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม และการเป็นอิสระปกครอง
ตนเองในเชิงบวก และทางตรงกันข้ามในบริบทและสถานการณ์ที่ไม่เป็นอิสระจะส่งผลในเชิงลบ 
บริบทของสภาพแวดล้อมที่ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมือง หรือสนใจทางการเมืองจะท าให้
ประชาชนมีความต้องการในการเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองมากขึ้น บริบทของ
สภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยท าให้ประชาชนเกิดความคุ้นเคย  ส าหรับประเทศไทยมีบริบทที่
เอ้ืออ านวยต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ในระดับชุมชน หรือหมู่บ้านจะมีการประชุมชาวบ้านเพ่ือ
แจ้งข่าวสาร และสอบถามความคิดเห็นกับชาวบ้าน  ท าให้ชาวบ้านมีความคุ้นเคยกับกระบวนการมี
ส่วนร่วม  รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานได้มีกระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ตามประเด็นต่างๆ ที่หน่วยงานภาครัฐมีความต้องการความคิดเห็นจากประชาชน 
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 สภาพแวดล้อมส่งผลต่อจิตส านึกประชาธิปไตยด้วยค่าอิทธิพลหรือสัมประสิทธิ์ถดถอย
มาตรฐาน 0.246 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.002 แสดงให้เห็นว่ามีค่าไม่มาก จิตส านึกประชาธิปไตยได้รับ
ผลจากบริบทแวดล้อมไม่มาก อย่างไรก็ตาม ยังคงมีงานที่สนับสนุนว่าสถานการณ์ทางการเมืองมีผล
ต่อประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ในบริบทและสถานการณ์ทางการเมืองที่มีความเป็นอิสระจะส่งผล
ต่อจิตส านึกประชาธิปไตย จากที่ได้กล่าวมาแล้วบริบทของสภาพแวดล้อมของประเทศ เป็นประเทศ
ที่มีความเป็นอิสระในการที่ประชาชนจะใช้สิทธิ และเสรีภาพภายใต้กรอบของกฎหมายตามหลักการ
ของการปกครองระบอบประชาธิปไตย  แต่ในอีกมุมมองหนึ่งบริบทดังกล่าวอาจจะไม่ส่งผลต่อ
จิตส านึกทางการเมืองมาก 
 จากผลการวิจัยสรุปได้ว่าตัวแบบการปกครองตนเองผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมและการ
มีจิตส านึกประชาธิปไตยของประชาสังคมจังหวัดสมุทรสงครามมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ และยอมรับสมมติฐานทุกข้อ 
 

6. ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการศึกษาตัวแปรที่น าไปสู่ความส าเร็จในกระบวนการมีส่วนรวม เนื่องจาก
กระบวนการมีส่วนร่วมส่งผลต่อการปกครองตนเองในระดับสูง  โดยการศึกษาสามารถท าได้ทั้งการ
สร้างตัวแบบสมการเชิงโครงสร้างที่อธิบายถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรสาเหตุที่น าไปสู่กระบวนการมี
ส่วนร่วม และสามารถด าเนินการวิจัยโดยการใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการวิจัยเชิง
ปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) เพ่ือค้นหาถึงแนวทาง หรือต้นแบบของ
กระบวนการมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง หรือด้วยวิธีการศึกษาแบบกรณีศึกษา (Case Study 
Research) ในกรณีที่มีประชาสังคมที่มีความสามารถในการปกครองตนเองด้วยกระบวนการมีส่วน
ร่วมอย่างโดดเด่น 
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ABSTRACT 
   

Objective of the study was to study the Impact of social accounting and 
corporate social responsibility on the sustainability of listed companies in the Stock 
Exchange of Thailand. One hundred and ninety-two companies were selected from 
“the listed companies handbook” in the Stock Exchange of Thailand as samples. 
Questionnaires were used for data collecting. Descriptive statistic, frequency, mean, 
percentage and standard deviation, was used for data explanation while inferential 
statistic, Multiple regression analysis was used for hypothesis testing. 

The results show that social accounting and corporate social responsibility 
had a positive relationship with the sustainability of listed companies in the Stock 
Exchange of Thailand. Therefore, the listed companies in the Stock Exchange of 
Thailand may need to consider developing a process to operate a social 
responsibility accounting in order to foster their corporate image and reputation 
which, in turn effects organization sustainability. 

 

Keywords: Social Accounting, Social Responsibility, Organizational Sustainability. 
 

1. บทน า  
 ในปัจจุบันการด าเนินธุรกิจต้องเผชิญกับการแข่งขันอย่างสูง ส่งผลให้การด าเนินธุรกิจ
ต้องค านึงถึงความอยู่รอดในการด าเนินธุรกิจ ธุรกิจต่างมุ่งเพ่ิมรายได้และลดต้นทุนอย่างจริงจัง 
เนื่องจากมีความเชื่อว่าการลดต้นทุนและการสร้างรายได้เพ่ิมจะสามารถตอบแทนผู้ถือหุ้นและ
สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างยั่ งยืน แต่ยังมีปัจจัยที่ส าคัญที่สุดในการสร้างความยั่ งยืนใน 
การด าเนินธุรกิจ คือ การด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยให้ความส าคัญต่อ
ความคาดหวังของสังคมและผู้มีส่วนได้เสียต่อธุรกิจ  ซึ่งผู้ประกอบการของธุรกิจจ าเป็นต้องน า
แนวคิดความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคมมาประยุกต์ในการด าเนินธุรกิจโดยถ่ายทอดออกมาใน
รูปแบบของการบัญชีสังคมเพ่ือสร้างความอยู่รอดในการด าเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน 
 การบัญชีสังคมและความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคม หรือเรียกว่า การบัญชี 
ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นแนวคิดในการน าเสนอข้อมูลทางบัญชีในการด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึง
ข้อมูลทางบัญชีที่มีผลกระทบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียกับธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม เป็นการ
สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของการด าเนินธุรกิจในเชิงคุณภาพ ซึ่งสามารถถ่ายทอดเป็นภาพลักษณ์ของ
องค์กรต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียในการด าเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพ (Collier, J. & Esteban, R. 
vol. 16 No.1: 19-33) ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ธุรกิจสมัครใจให้แก่สังคมและผู้มีส่วนได้เสียกับ
ธุรกิจเพ่ือน าไปสร้างประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
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 ในการประกอบธุรกิจ สิ่งที่ธุรกิจต้องการอย่างยิ่ง คือ ความยั่งยืนในการด าเนินธุรกิจ  
ดังนั้น ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องให้ความส าคัญในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือให้สามารถ
ตอบสนองต่อความคาดหวังของสังคมได้อย่างแท้จริง โดยเฉพาะบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นธุรกิจที่ต้องการการเป็นที่ยอมรับของสังคมเป็นอย่างมาก   
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาผลกระทบของการบัญชีสังคมและความ
รับผิดชอบของบริษัทต่อสังคมที่มีต่อความยั่งยืนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบว่า การบัญชีและความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคมมี
ผลกระทบต่อความยั่งยืนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยหรือไม่ 
อย่างไร ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารฝ่ายบัญชีของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลจากการวิจัยสามารถน าไปเป็นข้อมูลและแนวทางในการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ธุรกิจต่างๆ พิจารณาเห็นความส าคัญของการบัญชีสังคมและความรับผิดชอบของบริษัท
ต่อสังคม เพ่ือตอบสนองต่อความคาดหวังของสังคมและสามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างยั่งยืน 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาผลกระทบของการบัญชีสังคมและความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคมกับความ
ยั่งยืนของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากร ได้แก่ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ านวน  511 
ราย โดยได้ยกเว้นกิจการกลุ่มการเงิน จ านวน 59 ราย และยกเว้นกิจการที่อยู่ระหว่างฟ้ืนฟูการ
ด าเนินงาน หรือไม่มีการน าส่งรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านบัญชีสิ่งแวดล้อม หรือมีข้อมูลไม่
ครบถ้วน จ านวน 12 ราย ดังนั้น ประชากรในการศึกษาครั้งนี้มีจ านวนทั้งสิ้น 440 ราย กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  ผู้บริหารฝ่ายบัญชีของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย จากการค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้ใช้สูตรการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างแบบทราบ
จ านวนประชากร โดยก าหนดความเชื่อมั่นที่ 95% ความผิดพลาดไม่เกิน 5% ของ Taro Yamane 
(1967) ค านวณได้จ านวน 210 ตัวอย่าง เป็นตัวแทนของกลุ่มประชากรเป้าหมายในการศึกษา แบ่ง
ตามการจัดสรรแบบสัดส่วน (Proportional Allocation)   
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่สร้างขึ้นตาม
วัตถุประสงค์และกรอบแนวคิด โดยการจัดส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ จ านวน 210 ฉบับ  
ได้รับกลับคืนมาทั้งสิ้นได้รับจ านวน 192 ฉบับ ซึ่งมีความครบถ้วนทั้ง 192 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 
91.438 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รวมระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 59 วัน และน าแบบสอบถามที่
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ได้รับไปวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลต่อไป โดยสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณ 
 

4. ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุและทดสอบสมมติฐาน 
 ตารางแสดงผลกระทบของการบัญชีสังคมและความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคมที่มีต่อ
ความยั่งยืนของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 ผลจากการทดสอบปรากฏว่าค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2 )) มีค่าเท่ากับ 0.719  
แสดงว่า การบัญชีสังคมและความรับผิดชอบของบริษัทมีผลกระทบต่อความยั่งยืนของบริษัทที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้านความน่าเชื่อถือของบริษัท ร้อยละ 71.90 สรุปว่า
การบัญชีสังคมและความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคมมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความยั่งยืนของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้านความเชื่อถือของบริษัท ดังนั้น การ
ทดสอบสมมติฐานที่ 1 ได้รับการสนับสนุนทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ 
 ผลการทดสอบปรากฏว่าค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) มีค่าเท่ากับ 0.149 แสดงว่า 
การบัญชีสังคมและความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคมมีผลกระทบต่อความยั่งยืนของบริษัทที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้านความมีชื่อเสียงของบริษัท ร้อยละ 14.90 สรุปว่า
การบัญชีสังคมและความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคม มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความยั่งยืนของ
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้านความมีชื่อเสียงของบริษัท ดังนั้น  การ
ทดสอบสมมติฐานที่ 2 ได้รับการสนับสนุนทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ 
 ผลการทดสอบปรากฏว่าค่าสัมประสิทธิ์ (R2) มีค่าเท่ากับ 0.135 แสดงว่าการบัญชีสังคม
และความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคมมีผลกระทบต่อความยั่งยืนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้านภาพลักษณ์ของบริษัท ร้อยละ 13.50 สรุปว่าการบัญชีสังคมและ
ความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคมมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความยั่งยืนของบริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้านภาพลักษณ์ของบริษัท ดังนั้น  การทดสอบสมมติฐานที่ 3 
ได้รับการสนับสนุนทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ 
 ผลการทดสอบปรากฏว่าค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) มีค่าเท่ากับ 0.114 แสดงว่า 
การบัญชีสังคมและความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคมมีผลกระทบต่อความยั่งยืนของบริษัทที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้านความส าเร็จของบริษัท  ร้อยละ 11.40   
สรุปว่าข้อมูลการบัญชีสังคมและความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคม มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อ
ความยั่งยืนของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้านความส าเร็จของบริษัท 
ดังนั้น การทดสอบสมมติฐานที่ 4 ได้รับการสนับสนุนทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ 
 ผลจากการทดสอบปรากฏว่าค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) มีค่าเท่ากับ 0.089  แสดง
ว่าการบัญชีสังคมและความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคมมีผลกระทบต่อความยั่งยืนของบริษัทที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้านความม่ันคงของบริษัท ร้อยละ 8.90 สรุปว่าข้อมูล
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การบัญชีสังคมและความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคมมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความยั่งยืนของ
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้านความมั่นคงของบริษัท ดังนั้น  การ
ทดสอบสมมติฐานที่ 5 ได้รับการสนับสนุนทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ 
 ผลการทดสอบปรากฏว่าค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) มีค่าเท่ากับ 0.133 แสดงว่า 
การบัญชีสังคมและความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคมมีผลกระทบต่อความยั่งยืนของบริษัทที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้านการยอมรับจากสังคม ร้อยละ 13.30 สรุปว่า 
ข้อมูลการบัญชีสังคมและความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคม มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความยั่งยืน
ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้านการยอมรับจากสังคม  ดังนั้น การ
ทดสอบสมมติฐานที่ 6 ได้รับการสนับสนุนทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ 
 ผลจากการทดสอบปรากฏว่าค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) มีค่าเท่ากับ 0.234  
แสดงว่า การบัญชีสังคมและความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคมมีผลกระทบต่อความยั่งยืนของ
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้านความสามารถในการแข่งขันในทาง
ธุ รกิจ ได้ ร้อยละ 23.40  สรุปว่ า  การบัญชีสั งคมและความผิดชอบของบริษัทต่อสั งคม  
มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความยั่งยืนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ด้านความสามารถในการแข่งขันในทางธุรกิจ ดังนั้น การทดสอบสมมติฐานที่ 7 ได้รับการสนับสนุน
ทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ 
 

5. อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาผลกระทบของการบัญชีสังคมและความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคมที่
มีต่อความยั่งยืนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลวิจัยแสดงให้เห็นว่า 
การบัญชีสังคมและความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคมมีผลกระทบต่อความยั่งยืนขององค์กร
โดยรวม ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Supatrasorn Taweechan (2556: 136–141) ที่ได้
ท าการศึกษาเรื่อง การบัญชีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม : ความส าเร็จองค์กรอย่าง
ยั่งยืน พบว่า การบัญชีสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นการบัญชีที่ให้ความส าคัญกับการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับกับสภาพแวดล้อม เป็นวิวัฒนาการทางการบัญชีแขนงหนึ่งที่นักบัญชีได้มีการพัฒนาขึ้นมา
เพ่ือรายงานเกี่ยวกับต้นทุนและผลประโยชน์ อันเกิดจากกิจกรรมขององค์กรที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน 
ทั้งท่ีเป็นข้อมูลด้านการเงินและข้อมูลที่ไม่เก่ียวกับการเงิน เนื่องจากผลกระทบของปัญหาบัญชีสังคม
และสิ่งแวดล้อมมีมาตรฐานก าหนดระบบอย่างชัดเจน เหมาะสม รับผิดชอบที่มีต่อสภาพแวดล้อมใน
สังคม ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการด ารงอยู่อย่างยั่งยืนขององค์กร  และสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ Roberts & Wallace (2015: 78-87)  ซึ่งศึกษาเรื่อง การบัญชีสังคมและการบัญชี
สิ่งแวดล้อมต่อผลการด าเนินงานอย่างยั่งยืน พบว่า กิจการที่น าบัญชีสั งคมและบัญชีสิ่งแวดล้อมไป
ปฏิบัติจะท าให้กิจการสามารถด าเนินกิจการต่อไปได้อย่างยั่งยืน เมื่อแยกการบัญชีสังคมและความ
รับผิดชอบของบริษัทต่อสังคมเป็นรายด้าน ผลวิจัยแสดงให้เห็น ดังนี้  



ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2560166

 1) การบัญชีสังคมและความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคมมีผลกระทบต่อความยั่งยืนของ
องค์กร ด้านความน่าเชื่อถือของบริษัทและด้านความสามารถในการแข่งขันในทางธุรกิจ เนื่องจาก
บริษัทมุ่งเน้นเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์และสร้างความไว้วางใจต่อสาธารณชนรวมถึงนักลงทุน มี
การจัดท าข้อมูลบัญชีสิ่งแวดล้อมอย่างตรงไปตรงมา ถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้ ท าให้ธุรกิจ
ได้รับการยอมรับและมีนักลงทุนเข้ามาลงทุนกับบริษัทเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจมีความน่าเชื่อถือมาก
ขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Kornkanok Tipparos and Papruk Utsahavanichkity 
(2548: 198 – 210)  พบว่า ลักษณะของบรรษัทภิบาลในประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย ความ
น่าเชื่อถือ ความรับผิดชอบต่อสังคม ความยุติธรรม ความโปร่งใส ส่งผลส าคัญในการน าพาให้ธุรกิจ
เติบโตได้จากความน่าเชื่อถือของการด าเนินงานและประสบความส าเร็จในการแข่งขันกับธุรกิจอื่นๆ  
 2) การบัญชีสังคมและความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคมมีผลกระทบต่อความยั่งยืนของ
องค์กร ด้านความมีชื่อเสียงของบริษัท ด้านการยอมรับจากสังคม และด้านภาพลักษณ์ของบริษัท 
เนื่องจากธุรกิจผลิตสินค้าหรือบริการที่ใช้นวัตกรรมที่ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม เป็นผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพ มีความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถสร้างความสนใจของลูกค้าในตัวผลิตภัณฑ์ได้อย่าง
สม่ าเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเบญจวรรณ  ซื่อสัตย์ พบว่า การบัญชีสังคมและความ
รับผิดชอบของบริษัทต่อสังคม ส่งผลให้น าไปสู่ทัศนคติที่ดีของผู้บริโภคก่อให้เกิดความยั่งยืนของ
บริษัท และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Tassanee Tanaanantakul (2552) ผลการวิจัยพบว่า 
การบัญชีสิ่งแวดล้อมด้านการเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอก มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิง
บวกกับความยั่งยืนของบริษัทด้านความมีชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กรโดยรวม ดังนั้น ธุรกิจจึงควร
ให้ความส าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีสิ่งแวดล้อมต่อบุคคลภายนอก ซึ่งจะท าให้เกิดการ
ยอมรับจากสังคม ท าให้ธุรกิจมีความยั่งยืนในการประกอบธุรกิจ  
 3) การบัญชีสังคมและความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคมมีผลกระทบต่อความยั่งยืนของ
องค์กร ด้านความส าเร็จของบริษัท ด้านความมั่นคงทางการเงิน ด้ านความมีชื่อเสียงขององค์กร 
เนื่องจากธุรกิจมุ่งมั่นในการปฏิบัติการบัญชีสังคมให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติมาตรฐาน ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและมีการทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบัญชีสังคมอย่างสม่ าเสมอ อีกทั้งยังมีการ
ค านวณและน าเสนอข้อมูลบัญชีสิ่งแวดล้อมตามความเป็นจริง สร้างความไว้วางใจจนท าให้ธุรกิจ
ประสบความส าเร็จ มีชื่อเสียง และมีความมั่นคงทางการเงิน สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สมศักดิ์ 
เวียงอินทร์ และคณะ พบว่า ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมมีความสัมพันธ์เชิงบวกและมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กร ด้านความมั่นคงทางการเงิน 
ความมีชื่อเสียงขององค์กร และกระทบต่อผลการด าเนินงานของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ผลการวิจัยสามารถน าไปปรับใช้เพ่ือให้สามารถแข่งขันกับสถาบันการเงินอ่ืนท าให้ธุรกิจ
ประสบผลส าเร็จได้อย่างยั่งยืน  
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6. ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรศึกษาความคิดเห็นของพนักงานในองค์กรเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ธุรกิจที่พนักงานสามารถแสดงออกได้ 
 2. ควรศึกษาผลกระทบของการบัญชีและความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคมที่มีต่อความ
ยั่งยืนของบริษัทในด้านอื่นๆ ให้ครอบคลุมมากขึ้น 
 3. ควรศึกษาตัวแปรอ่ืนที่มีผลกระทบต่อความยั่งยืนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น คุณสมบัติของพนักงาน ลักษณะของผู้บริหาร เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย (2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของนิสิตหลักสูตรพุทธ
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
และ (3) เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  การ
ศึกษาวิจัยครั ้งนี ้เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey Research) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามเก็บ ข้อมูลจากนิสิต จ านวน 600  รูป/คน โดยการใช้การสุ่ มแบบโควตา  
(Quota Sampling) จ านวน 400 รูป/คน ตามสัดส่วนประชากรแต่ละภาค วิเคราะห์ข้อมูล โดยการ
หา ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบค่าที 
(t-test) และ F-test (One way Analysis of Variance) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่
มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson Product Moment Correlation) 
เพ่ือบอกทิศทางและขนาดของความสัมพันธ์ที่ระดับนัยส าคัญที่ 0.01 โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
วิเคราะห์สถิติส าเร็จรูป 
 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากทุกปัจจัย ดังนี้ ปัจจัยจิตวิทยา ด้านแรงจูงใจในการเรียน ด้านแรงจูงใจในการท างาน 
ทัศนคติต่อวิชารัฐศาสตร์ ดังนี้  1) สภาพแวดล้อม ได้แก่ ระบบการบริหารงานของสาขาวิชา 
บรรยากาศในการเรียนการสอน ความเอาใจใส่ของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีผลต่อสัมฤทธิ์ของ

                                                 
Department of Political Science, Faculty of Social Sciences, Mahachulalongkorn-

rajavidyalaya University 
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นิสิตที่อยู่ในระดับมากที่สุด คือ ความสามารถในการวิเคราะห์ทางรัฐศาสตร์ ความรู้ทางรัฐศาสตร์ 
และผลสัมฤทธิ์ที่อยู่ในระดับมาก ดังนี้ ความพอใจในองค์ความรู้ ด้านผลการเรียนรวม ตามล าดับ 2) 
นิสิตที่มีเพศ การศึกษา อายุและอาชีพ ต่างกัน มีความสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธิ์ของนิสิตหลักสูตรพุทธ
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนนิสิตที่ศึกษาที่วิทยาเขต มีสถานภาพ และ
รายได้ ต่างกัน ไม่มีความสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธิ์ของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3) ความสัมพันธ์ของปัจจัย
จิตวิทยา ด้านแรงจูงใจในการเรียน ด้านแรงจูงใจในการท างาน ด้านทัศนคติต่อวิชารัฐศาสตร์ และ
ปัจจัยสภาพแวดล้อม ด้านระบบการบริหารงานของสาขาวิชา ด้านบรรยากาศในการเรียนการสอน 
ด้านความเอาใจใส่ของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01
  

ค าส าคัญ: ปัจจัย, ผลสัมฤทธิ์, นิสิต, สาขาวิชารัฐศาสตร์  
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were: 1) to study the factors that affect 
achievement of students in bachelor of Arts Program in Political Science Department of 
Social Sciences Faculty in Mahachulalongkornrajavidyalaya University, 2) to study the 
relationship of factors effecting on achievement of students in bachelor of Arts  
Program in Political Science Department of Social Sciences Faculty in 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University and  3) to study the suggestions and 
approach the factors effecting achievement of students in bachelor of Arts Program in 
Political Science Department of Social Sciences Faculty in Mahachulalongkorn- 
rajavidyalaya University. This research is a survey research, which used the questionnaires 
with 400 sample out of 600 students who are studying at Mahachulalongkorn- 
rajavidyalaya University. The tool used for collecting data and analysis was frequency, 
percentage, median, Standard deviation, T-Test, One way analysis of variance and 
Pearson Product Moment Correlation.  
 The findings of this research were as follows: The factors effect on 
Achievement of Students in Bachelor of Arts Program in Political Science Department of 
Social Sciences Faculty in Mahachulalongkornrajavidyalaya University, in overall are at 
good level such as physiological factor, learning motivation, work motivation and attitude 
to political science.  For the environmental factors such as material system of 
department, learning atmosphere, responsibility of lecturers and officers have the effect 
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on Achievement of Students at the highest level are the ability to political science 
analysis, political science knowledge.  For the effect on achievement are at high level 
such as satisfaction of knowledge and overall learning result respectively.  The students 
who have the difference of gender, education, age and career, have the relationship 
to the  factors effect on Achievement of Students in Bachelor of Arts Program in 
Political Science Department of Social Sciences Faculty in Mahachulalongkorn- 
rajavidyalaya University differently at statistical significance at 0.05 level but 
students who study  the other campuses and have the difference of status and 
income,  have the positive factors effect on Achievement of Students in Bachelor of 
Arts Program in Political Science Department of Social Sciences Faculty in 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University indifferently. To relation of the 
physiological factors on motivation in leaning, working, attitude, Environment factor, 
administration Factors,  learning atmosphere, lecturers responsibility  have the 
effect on achievement of students in Bachelor of Arts Program in Political Science 
Department of Social Sciences Faculty with significantly statistics at 0.01 level.   
 

Keywords: Factors, achievement, students, Program in Political Science 
 
 

1. บทน า 
 มหาวิทยาลั ยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ย (มหาวิทยาลั ยแห่ งคณะสงฆ์ ไทย)  
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้ทรงสถาปนาขึ้น
เพ่ือเป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง ส าหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ทั่วไป 
มหาวิทยาลัยมีปณิธานอันแน่วแน่ในการที่จะเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาและวิชาการด้าน
ต่างๆ ที่มีคุณค่าต่อมวลมนุษย์ มุ่งมั่นในการท าหน้าที่ให้การศึกษา ค้นคว้า วิจัย แสวงหาความรู้เกี่ยวกับ
วิชาการทางพระพุทธศาสนาและประยุกต์เข้ากับศาสตร์สมัยใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยและพระพุทธศาสนา เพ่ือน าไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ความเป็นสากลด้านแหล่ง
ให้บริการความรู้เกี่ยวกับวิชาการทางด้านพระพุทธศาสนา ทั้งทฤษฎีและภาคปฏิบัติอันจะก่อให้เกิดการ
พัฒนามวลมนุษย์ สังคม ประเทศชาติและพระพุทธศาสนา (Apinan Jantanee, 2556: 126)  โดย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ด าเนินการเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรพุทธศาสตร
บัณฑิต พุทธศาสตรมหาบัณฑิตและพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต โดยแบ่งเป็น 5 คณะ ได้แก่ 1. บัณฑิต
วิทยาลัย 2. คณะพุทธศาสตร์ 3. คณะครุศาสตร์ 4. คณะมนุษยศาสตร์ 5. คณะสังคมศาสตร์ ในการก้าว
ไปสู่การเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนานั้น มหาวิทยาลัยมีพันธกิจที่จะต้องด าเนินการ 4 
ประการ คือ 
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 1. ผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 9 ประการ คือ มีปฏิปทาน่า
เลื่อมใส ใฝ่รู้ใฝ่คิด เป็นผู้น าด้านจิตใจและปัญญา มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีศรัทธาอุทิศตนเพ่ือ
พระพุทธศาสนา รู้จักเสียสละเพ่ือส่วนรวม รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม มีโลกทัศน์กว้างไกล มี
ศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม 
 2. การวิจัยและค้นคว้าเพ่ือสร้างองค์ความรู้ควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนการสอน เน้นการ
พัฒนาองค์ความรู้ในพระไตรปิฎก โดยวิธีสหวิทยาการแล้วน าองค์ความรู้ที่ค้นพบมาประยุกต์ใช้
แก้ปัญหาศีลธรรมและจริยธรรมของสังคม รวมทั้งพัฒนาคุณภาพงานวิชาการด้านพระพุทธศาสนา 
 3. ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคมตามปณิธานการจัดตั้งมหาวิทยาลัย 
ด้วยการปรับปรุงกิจกรรมต่างๆ ให้ประสานสอดคล้องเอ้ือต่อการส่งเสริม สนับสนุนกิจการคณะสงฆ์ 
สร้างความรู้ ความเข้าใจหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา สร้างจิตส านึกด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่
ประชาชน จัดประชุมสัมมนาและฝึกอบรม เพ่ือพัฒนาพระสงฆ์และบุคลากรทางศาสนาให้มีศักยภาพใน
การธ ารงรักษา เผยแผ่หลักค าสอนและเป็นแกนหลักในการพัฒนาจิตใจในวงกว้าง 
 4. เสริมสร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ให้เอ้ือต่อ
การศึกษาเพ่ือสร้างจิตส านึกและความภูมิใจในความเป็นไทย สนับสนุนให้มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
เป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างมีดุลยภาพ 
 ทั้งนี้ โดยภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้
เปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ จ านวน 20 กว่ารุ่น โดยที่ผ่านมาได้ขยายพ้ืนที่  
ในการเปิดสอนเกือบทุกแห่งที่เป็นวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียนและหน่วยวิทยบริการของ
มหาวิทยาลัย และปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์นี้ 
ยังไม่ได้มีการท าวิจัยหรือท าการส ารวจผลสัมฤทธิ์สาขาวิชานี้ จึงเป็นที่นิยมแต่ผู้ที่จบการศึกษาไปแล้วที่
ได้ผลการเรียนดีหรือต่ าเพราะเหตุใด มีปัจจัยด้านใดที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของนิสิตและที่ส าคัญใน
ปัจจุบันนี้ การประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่ให้ตัว
บ่งชี้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพหลักสูตรและน าไปสู่การพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยตามยุคตามสมัยด้วย
เช่นกัน เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและอาจจะส่งผลต่อความต้องการของสังคมยุคปัจจุบันที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องการบุคลากรที่เรียนจบสาขาวิชานี้ได้ไปปฏิบัติหน้าที่ตรงตามสายสาขาวิชาชีพต่อไป 
 ดังนั้น ผู้วิจัย จึงสนใจที่จะท าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของนิสิตหลักสูตรพุทธ
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตร-
บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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 3.  เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะและแนวทางการส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตร-
บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
 งานวิจ ัยเรื่องนี้โดยมีขอบเขตการวิจัยดังนี้ 
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ ปัจจัยด้านจิตวิทยา ประกอบด้วย 1) แรงจูงใจในการเรียน 2) 
แรงจูงใจในการท างาน 3) ทัศนคติต่อวิชารัฐศาสตร์ และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ประกอบด้วย 1) 
ระบบการบริหารงานของสาขาวิชา 2) บรรยากาศในการเรียนการสอน และ 3) ความเอาใจใส่ของ
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของนิสิตระดับพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 2. ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ พระภิกษุ สามเณรและคฤหัสถ์ชาย หญิง ที่ก าลังศึกษาอยู่
ในระดับพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 และ 4 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั้ง 4 ภาค จ านวน 4 วิทยาเขต 
 3. ขอบเขตด้านสถานท่ี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น 
วิทยาเขตเชียงใหม่ ส่วนกลาง และวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 4.1 รูปแบบการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
โดยการสร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล 
 4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นิสิตที่ก าลังศึกษาในชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 สาขาวิชา
รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น วิทยา
เขตเชียงใหม่ ส่วนกลาง และวิทยาเขตนครศรีธรรมราช จ านวน 600 รูป/คน  
 กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้เลือกศึกษากลุ่มตัวอย่าง จากนิสิตที่ก าลังศึกษาในชั้นปีที่ 3 และชั้น
ปีที่ 4 สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั้ง 4 ภาค 
วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตเชียงใหม่ ส่วนกลาง และวิทยาเขตนครศรีธรรมราช จ านวน 400 
ตัวอย่าง ตามสัดส่วนแต่ละวิทยาเขต  
 4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะใช้วิธีการเก็บข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ลักษณะของแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู้วิจัยศึกษาทฤษฎี และ
แนวคิด ต ารา เอกสารทางวิชาการ งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้าง
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แบบสอบถาม โดยครอบคลุมตัวแปรทุกตัวที่ใช้ในการศึกษา โดยแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 3 
ตอน 
 4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิ จั ยครั้ งนี้  ผู้ วิ จั ย ได้ด า เนินการ เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้ แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยท าหนังสือเพ่ือขอความ
อนุเคราะห์จากคณบดีคณะสังคมศาสตร์เพ่ือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจากนิสิต
สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 4.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อได้รับข้อมูลคืนผู้วิจัย ได้จัดระบบข้อมูลและประมวลผล  
การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์  ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลและน ามาจัดท าเป็นรายงานผลการวิจัยในรูปของตารางประกอบความเรียง 
ประกอบด้วย  
 1. สถิติพรรณนาเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล เพ่ืออธิบายข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของ
ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ วิทยาเขตที่ศึกษา สถานภาพ เพศ อายุ อาชีพ และรายได้ สถิติที่ใช้ ได้แก่ 
ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentages)  
 2. ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั้ง 6 ปัจจัย ด้าน
จิตวิทยา ประกอบด้วย 1) แรงจูงใจในการเรียน 2) แรงจูงใจในการท างาน 3) ทัศนคติต่อวิชา
รัฐศาสตร์ และด้านสภาพแวดล้อม ประกอบด้วย 1) ระบบการบริหารงานของสาขาวิชา  
2) บรรยากาศในการเรียนการสอน และ 3) ความเอาใจใส่ของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ สถิติที่ใช้
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 3 .  การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ ส่ งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของนิสิตระดับ 
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  โดยใช้ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson Product Moment Correlation) เพ่ือบอกทิศทางและขนาด
ความสัมพันธ์ โดยใช้ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
 

5. ผลการวิจัย 
 ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายปัจจัย พบว่า ปัจจัยด้านจิตวิทยา มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ อยู่ในระดับมากทุกปัจจัย ดังนี้ แรงจูงใจในการเรียน แรงจูงใจ
ในการท างาน  และทัศนคติต่อวิชารัฐศาสตร์  
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 1. ปัจจัยจิตวิทยา มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ อยู่ในระดับมากทุกปัจจัย ดังนี้ แรงจูงใจในการเรียน  แรงจูงใจในการ
ท างาน และทัศนคติต่อวิชารัฐศาสตร์มีรายละเอียดดังนี้ 
 ด้านแรงจู งใจในการ เรี ยน  มีความสัม พันธ์ต่อผลสัมฤทธิ์ ของนิสิ ตหลักสู ตร 
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อยดังนี้  
ข้อที่มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับมากที่สุดได้แก่ ข้อที่ว่า “ต้องการน าความรู้ใหม่ๆ ด้านรัฐศาสตร์
ไปพัฒนาชุมชนของตนเอง รองลงมามีค่าความสัมพันธ์อยู่ในระดับมากได้แก่ข้อที่ว่า “มีความ
ประทับใจบุคคลที่ประสบความส าเร็จในการประอาชีพทางด้านรัฐศาสตร์” “เชื่อว่าการเรียนใน
สาขาวิชารัฐศาสตร์ท าให้มีโอกาสใช้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่” “เป็นสาขาวิชาที่ตรงกับ
ความชอบและความถนัด” และ “มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับทางด้านสาขาวิชารัฐศาสตร์  ด้าน
แรงจูงใจในการท างาน มีความสัมพันธ์มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ ข้อที่มีความสัมพันธ์กันอยู่ใน
ระดับมากได้แก่ ข้อที่ว่า “เป็นวิชาที่สร้างอาชีพที่มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาประเทศและมี
ชื่อเสียงในสังคม” รองลงมาได้แก่ข้อที่ว่า “เป็นสาขาวิชาที่สามารถยกระดับตนเองให้เป็นผู้น าหรือผู้
บริหารงานได้” “เพ่ือน าความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพที่ตนเองต้องการ” “เห็นว่านักการเมืองทุก
ระดับส่วนใหญ่จบสาขาวิชารัฐศาสตร์” และ “มีงานอาชีพรองรับทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน” 
ตามล าดับ 
 ด้านทัศนคติต่อวิชารัฐศาสตร์ มีความสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธิ์ของนิสิตหลักสูตรพุทธ
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
โดยรวมอยู่ ในระดับมาก เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อยดังนี้  ข้อที่มี
ความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับมากที่สุดได้แก่ ข้อที่ว่า ได้แก่ข้อที่ว่า “เชื่อว่าสาขาวิชารัฐศาสตร์ 
เป็นศาสตร์แห่งการเป็นผู้น า” “การเรียนรัฐศาสตร์ท าให้มีความรู้และความเข้าใจในเหตุการณ์ความ
เป็นไปของบ้านเมือง” “สาขาวิชารัฐศาสตร์เป็นวิชาที่น่าสนใจ” ตามล าดับ รองลงมาอยู่ในระดับ
มากได้แก่ข้อที่ว่า “ต้องการเรียนสาขาวิชารัฐศาสตร์ในระดับสูงขึ้นไป” และอยู่ในระดับน้อย ได้แก่
ข้อที่ว่า “รู้สึกผิดหวังเมื่อได้เข้าเรียนสาขาวิชารัฐศาสตร์” ตามล าดับ 
 2. ปัจจัยสภาพแวดล้อม มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย พบว่า ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ อยู่ในระดับมากทุกปัจจัย ดังนี้ 
“ระบบการบริหารงานของสาขาวิชา” “ความเอาใจใส่ของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่” และ 
“บรรยากาศในการเรียนการสอน” มีรายละเอียด ดังนี้ 
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 ด้านระบบการบริหารงานของสาขาวิชา มีความสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธิ์ของนิสิตหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ ข้อที่มี
ความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับมากได้แก่ ข้อที่ว่า “มุ่งตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน” “มีการ
ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง” “มีการก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายอย่างชัดเจน” “มีการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบ” และ“มีความร่วมมือและความสามัคคีในการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดความ
ว่องไว” ตามล าดับ 
 ด้านบรรยากาศในการเรียนการสอน มีความสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธิ์ของนิสิตหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ ข้อที่มี
ความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับมากได้แก่ ข้อที่ว่า “การเรียนการสอนส่วนใหญ่มีเอกสารประกอบการ
สอน” “อุปกรณ์ส่ือการสอนเหมาะสมกับบทเรียน” “สื่อและอุปกรณ์การเรียนมีเพียงพอต่อความ
ต้องการ” รองลงมาอยู่ในระดับปานกลางได้แก่ข้อที่ว่า “สื่อหนังสือ ต ารา และเทคโนโลยีเพียงพอ
กับความต้องการ” “อาคารเรียนและห้องเรียนมีความสะอาดเรียบร้อยและจัดวางเป็นระบบ” 
ตามล าดับ 
 ด้านความเอาใจใส่ของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มีความสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ ข้อที่
มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับมากได้แก่ ข้อที่ว่า “การเรียนการสอนส่วนใหญ่มีเอกสารประกอบการ
สอน” “อุปกรณ์ส่ือการสอนเหมาะสมกับบทเรียน” “สื่อและอุปกรณ์การเรียนมีเพียงพอต่อความ
ต้องการ” รองลงมาอยู่ในระดับปานกลางได้แก่ข้อที่ว่า “สื่อหนังสือ ต ารา และเทคโนโลยีเพียงพอ
กับความต้องการ” “อาคารเรียนและห้องเรียนมีความสะอาดเรียบร้อยและจัดวางเป็นระบบ” 
ตามล าดับ 
 3. ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา ผลสัมฤทธิ์ที่
อยู่ในระดับมากที่สุด ดังนี้ ความสามารถในการวิเคราะห์ทางรัฐศาสตร์ ความรู้ทางรัฐศาสตร์ และ
ผลสัมฤทธิ์ที่อยู่ในระดับมาก ดังนี้ ความพอใจในองค์ความรู้ และด้านผลการเรียนรวม 
 สรุปปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดังนี้  
 1) วิทยาเขตขอนแก่น มีผลสัมฤทธิ์ของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดังนี้ นิสิตมีความสามารถใน
การวิเคราะห์ทางรัฐศาสตร์ อยู่ในระดับมากที่สุด มีความรู้ทางรัฐศาสตร์ อยู่ในระดับมากที่สุด มีความ
พอใจในองค์ความรู้ อยู่ในระดับมาก มีผลการเรียนรวม อยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยจิตวิทยามี
ผลสัมฤทธิ์ของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ปัจจัยสภาพแวดล้อม ดังนี้ 
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 ปัจจัยจิตวิทยา ที่ส่งต่อผลสัมฤทธิ์ของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐศาสตร์ อยู่ในระดับมาก ในเรื่อง แรงจูงใจในการเรียน อยู่ในระดับมาก แรงจูงใจในการท างาน อยู่
ในระดับมาก ทัศนคติต่อวิชารัฐศาสตร์ อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
 ปัจจัยสภาพแวดล้อม ที่ส่งต่อผลสัมฤทธิ์ของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐศาสตร์ อยู่ในระดับมากในเรื่อง ระบบการบริหารงานของสาขาวิชา อยู่ในระดับมาก ความเอาใจใส่
ของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ อยู่ในระดับมาก บรรยากาศในการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก 
ตามล าดับ 
 2) วิทยาเขตเชียงใหม่ มีผลสัมฤทธิ์ของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดังนี้ นิสิตมีความสามารถใน
การวิเคราะห์ทางรัฐศาสตร์ อยู่ในระดับมากที่สุด มีความรู้ทางรัฐศาสตร์ อยู่ในระดับมากที่สุด มีความ
พอใจในองค์ความรู้ อยู่ในระดับมาก มีผลการเรียนรวม อยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยจิตวิทยามี
ผลสัมฤทธิ์ของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ปัจจัยสภาพแวดล้อม ดังนี้ 
 ปัจจัยจิตวิทยา ที่ส่งต่อผลสัมฤทธิ์ของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐศาสตร์ อยู่ในระดับมาก ในเรื่อง แรงจูงใจในการเรียน อยู่ในระดับมาก แรงจูงใจในการท างาน อยู่
ในระดับมาก ทัศนคติต่อวิชารัฐศาสตร์ อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
 ปัจจัยสภาพแวดล้อม ที่ส่งต่อผลสัมฤทธิ์ของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐศาสตร์ อยู่ในระดับมาก ในเรื่อง ระบบการบริหารงานของสาขาวิชา อยู่ในระดับมาก ความเอาใจ
ใส่ของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ อยู่ในระดับมาก บรรยากาศในการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก 
ตามล าดับ 
 3) ส่วนกลาง มีผลสัมฤทธิ์ของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดังนี้ นิสิตมีความสามารถในการ
วิเคราะห์ทางรัฐศาสตร์ อยู่ในระดับมากที่สุด มีความรู้ทางรัฐศาสตร์ อยู่ในระดับมากที่สุด มีความพอใจ
ในองค์ความรู้ อยู่ในระดับมาก มีผลการเรียนรวม อยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยจิตวิทยามีผลสัมฤทธิ์
ของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ปัจจัยสภาพแวดล้อม ดังนี้ 
 ปัจจัยจิตวิทยา ที่ส่งต่อผลสัมฤทธิ์ของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐศาสตร์ อยู่ในระดับมาก ในเรื่อง แรงจูงใจในการเรียน อยู่ในระดับมาก แรงจูงใจในการท างาน อยู่
ในระดับมาก ทัศนคติต่อวิชารัฐศาสตร์ อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
 ปัจจัยสภาพแวดล้อม ที่ส่งต่อผลสัมฤทธิ์ของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐศาสตร์ อยู่ในระดับมาก ในเรื่อง ระบบการบริหารงานของสาขาวิชา อยู่ในระดับมาก ความเอาใจ
ใส่ของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ อยู่ในระดับมาก บรรยากาศในการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก 
ตามล าดับ 
 4) วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มีผลสัมฤทธิ์ของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ดังนี้ นิสิตมี
ความสามารถในการวิเคราะห์ทางรัฐศาสตร์ อยู่ในระดับมากที่สุด มีความรู้ทางรัฐศาสตร์ อยู่ในระดับ
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มากที่สุด มีความพอใจในองค์ความรู้ อยู่ในระดับมาก มีผลการเรียนรวม อยู่ในระดับมาก โดยปัจจัย
จิตวิทยามีผลสัมฤทธิ์ของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ปัจจัยสภาพแวดล้อม 
ดังนี้ 
 ปัจจัยจิตวิทยา ที่ส่งต่อผลสัมฤทธิ์ของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐศาสตร์ อยู่ในระดับมาก ในเรื่อง แรงจูงใจในการเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด แรงจูงใจในการท างาน 
อยู่ในระดับมาก ทัศนคติต่อวิชารัฐศาสตร์ อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
 ปัจจัยสภาพแวดล้อม ที่ส่งต่อผลสัมฤทธิ์ของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐศาสตร์ อยู่ในระดับมาก ในเรื่อง ระบบการบริหารงานของสาขาวิชา อยู่ในระดับมาก ความเอาใจ
ใส่ของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ อยู่ในระดับมาก บรรยากาศในการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก 
ตามล าดับ 
 5. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 พบว่านิสิตที่มีปัจจัยส่วนบุคคล เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ มีความสัมพันธ์กับ
ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วน วิทยาเขต สถานภาพ และ
รายได้ ไม่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 6. สรุปผลการทดสอบความสัมพันธ์ ปัจจัยจิตวิทยาและปัจจัยสภาพแวดล้อม 
 ปัจจัยจิตวิทยา ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดังนี้ 
 ด้านแรงจูงใจในการเรียน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลสัมฤทธิ์ของนิสิตหลักสูตรพุทธ
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังนี้ ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการเรียนที่มีความสัมพันธ์ใน
ระดับน้อย กล่าวคือ ความสามารถในการวิเคราะห์ทางรัฐศาสตร์ (Y4) มีค่าเท่ากับ .340 
 ด้านแรงจูงใจในการท างานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลสัมฤทธิ์ของนิสิตหลักสูตรพุทธ
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังนี้ ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการเรียนที่มีความสัมพันธ์ใน
ระดับน้อย กล่าวคือ ความสามารถในการวิเคราะห์ทางรัฐศาสตร์ (Y4) มีค่าเท่ากับ .204  
 ด้านทัศนคติต่อวิชารัฐศาสตร์มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลสัมฤทธิ์ของนิสิตหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังนี้  ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการเรียนที่มี
ความสัมพันธ์ในระดับน้อย กล่าวคือ ความสามารถในการวิเคราะห์ทางรัฐศาสตร์ (Y4) มีค่าเท่ากับ 
.157 
 ปัจจัยสภาพแวดล้อม ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดังนี้ 
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ด้านระบบการบริหารงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลสัมฤทธิ์ของนิสิตหลักสูตรพุทธ
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (Y) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังนี้ ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการเรียนที่มีความสัมพันธ์ใน
ระดับน้อย กล่าวคือ ความสามารถในการวิเคราะห์ทางรัฐศาสตร์ (Y4) มีค่าเท่ากับ .161 

ด้านบรรยากาศในการเรียนการสอนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังนี้ ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการเรียนที่มี
ความสัมพันธ์ในระดับน้อย กล่าวคือ ความสามารถในการวิเคราะห์ทางรัฐศาสตร์ (Y4) มีค่าเท่ากับ 
.139 

ด้านความเอาใจใส่ของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลสัมฤทธิ์
ของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังนี้ ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการเรียนที่มี
ความสัมพันธ์ในระดับน้อย กล่าวคือ ความสามารถในการวิเคราะห์ทางรัฐศาสตร์ (Y4) มีค่าเท่ากับ 
.113 
 

7. อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่องนี้ซึ่งสามารถอภิปรายได้ดังนี้ 
 ปัจจัยจิตวิทยา เป็นปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย พบว่า ปัจจัยด้านจิตวิทยามีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ อยู่ในระดับมากทุกปัจจัย  
ซึ่งอภิปรายได้ว่า ที่เป็นเช่นนี้เพราะ นิสิตมีแรงจูงใจในการเรียน แรงจูงใจในการท างาน และนิสิตมี
ทัศนคติต่อวิชารัฐศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Kornusa Srisuwan  ได้วิจัยเรื่อง  
“การประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2542 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ผลการวิจัย
สรุปได้ดังนี้ ด้านพุทธิพิสัย ด้านจิตพิสัยและด้านทักษะพิสัย มีความเหมาะสมในระดับมาก 
(Kornusa Srisuwan, 2552) 
 1) ด้านแรงจูงใจในการเรียน มีความสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธิ์ของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยรวม
อยู่ในระดับมาก ซึ่งอภิปรายได้ว่า ที่เป็นเช่นนี้เพราะ ต้องการน าความรู้ใหม่ๆ ทางรัฐศาสตร์ไป
พัฒนาชุมชนของตนเองและมีความประทับใจบุคคลที่ประสบความส าเร็จในการประอาชีพทาง
รัฐศาสตร์ซึ่งชื่อว่าการเรียนในสาขาวิชารัฐศาสตร์ท าให้มีโอกาสใช้ความสามารถของตนเองอย่าง
เต็มที่และเป็นสาขาวิชาที่ตรงกับความชอบและความถนัดอีกทั้งท าให้นิสิตมีความรู้ความสามารถ
เกี่ยวกับทางด้านสาขาวิชารัฐศาสตร์ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Vilawan Kongsadee ได้วิจัยเรื่อง 
“ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษารหัส 52 คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์ ปี
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การศึกษา 2552” ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในระดับมาก (Vilawan Kongsadee, 2552) 
 2) ด้านแรงจูงใจในการท างาน มีความสัมพันธ์มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของนิสิตหลักสูตรพุทธ
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้เพราะ เป็นวิชาที่สร้างอาชีพที่มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนา
ประเทศและมีชื่อเสียงในสังคมและเป็นสาขาวิชาที่สามารถยกระดับตนเองให้เป็นผู้น าหรือผู้
บริหารงานได้ เพ่ือน าความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพที่ตนเองต้องการซึ่งนิสิตเห็นว่านักการเมืองทุก
ระดับส่วนใหญ่จบสาขาวิชารัฐศาสตร์แล้วมีงานอาชีพรองรับทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน  และ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ฮูล (Houle)  ได้วิจัยเรื่อง “แรงจูงใจ
ในการเข้าเรียนของผู้ใหญ่ในสหรัฐอเมริกา” พบว่า ผู้ใหญ่เข้ามาเรียนด้วยแรงจูงใจที่ต่างกัน  โดยมาเรียน
อย่างมีเป้าหมาย (Goal-oriented) หมายถึงมาเรียน เพราะต้องการเพ่ิมพูนความรู้และทักษะด้านวิชาชีพ 
(Houle, Cyril O, 1961 :15-16) 
 3) ด้านทัศนคติต่อวิชารัฐศาสตร์ มีความสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธิ์ของนิสิตหลักสูตรพุทธ
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งอภิปรายได้ว่า ที่เป็นเช่นนี้เพราะ นิสิตเชื่อว่าสาขาวิชารัฐศาสตร์เป็น
ศาสตร์แห่งการเป็นผู้น าและการเรียนรัฐศาสตร์ท าให้มีความรู้และความเข้าใจในเหตุการณ์ความ
เป็นไปของบ้านเมือง สาขาวิชารัฐศาสตร์เป็นวิชาที่น่าสนใจ จึงต้องการเรียนสาขาวิชารัฐศาสตร์ใน
ระดับสูงขึ้นไป และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Rosenberg and other (โรเซ็นเบิร์ก และคณะ) ได้
วิจัยเรื่อง “ค่านิยมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกอาชีพของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย” ผลการวิจัยพบว่า 
ค่านิยมที่ส าคัญมิได้มีอยู่ที่การมีรายได้ และเกียรติภูมสูงเท่านั้น แต่อยู่ที่ความพอใจ ด้านอ่ืนๆ อีกได้แก่ 
การเปิดโอกาสให้ได้ใช้ความรู้ความสามารถ และความถนัดพิเศษ เป็นงานที่มีรายได้ เปิดโอกาสให้ท างาน
ร่วมงานกับผู้อื่นมากกว่าจะอยู่กับสิ่งของ เปิดโอกาสให้ได้ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ได้เต็มที่ ท าให้มีเกียรติ
และสถานภาพทางสังคม การมีอนาคตที่มั่นคงปลอดภัย เปิดโอกาสให้มีอิสระอย่างเต็มที่ มีโอกาสได้ใช้ภาวะ
ผู้น าและได้ช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ 
 ปัจจัยสภาพแวดล้อม  
 1) ด้านระบบการบริหารงานของสาขาวิชา  มีความสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึงอภิปรายได้ว่า ที่เป็นเช่นนี้เพราะ ผู้บริหารได้มุ่งเน้นในการ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน จึงมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยการก าหนด
วิสัยทัศน์และเป้าหมายอย่างชัดเจนด้วยการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ซึ่งผู้บริหารเจ้าหน้าที่และ
นิสิตให้ความร่วมมือและความสามัคคีในการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดความว่องไว” และสอดคล้อง
กับผลการวิจัย Vilawan Kongsadee (2552) ได้วิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษารหัส 52 คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์ ปีการศึกษา 2552” ผลการวิจัยพบว่า 
นักศึกษามีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับมาก ด้านคุณลักษณะผู้สอน 
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ด้านการบริหารหลักสูตรและการบริการ ด้านประวัติภูมิหลังของผู้เรียน ด้านการบริหารของสถาบัน ด้าน
คุณลักษณะผู้เรียนและสิ่งแวดล้อม ด้านวิธีการสอน ด้านภาระหน้าที่ของผู้เรียน  ด้านเจตคติของผู้เรียน  
 2) ด้านบรรยากาศในการเรียนการสอน มีความสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธิ์ของนิสิตหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึงอภิปรายได้ว่า ที่เป็นเช่นนี้เพราะ การเรียนการสอนส่วนใหญ่มี
เอกสารประกอบการสอน อุปกรณ์สื่อการสอนเหมาะสมกับบทเรียน สื่อและอุปกรณ์การเรียนมี
เพียงพอต่อความต้องการ ส่ือหนังสือ ต ารา และเทคโนโลยีเพียงพอกับความต้องการ  อาคารเรียน
และห้องเรียนมีความสะอาดเรียบร้อยและจัดวางเป็นระบบ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของวิภา 
อร่ามรุ่งโรจน์ชัย  ได้วิจัยเรื่อง “แรงจูงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล วิทยาเขตบพิตรพิมุขมหาเมฆ” พบว่า นักศึกษามีแรงจูงใจโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านปัจจัยทางเศรษฐกิจมีแรงจูงใจมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านลักษณะของ
สถาบัน  
 3) ด้านความเอาใจใส่ของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มีความสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธิ์ของ
นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งอภิปรายได้ว่า ที่เป็นเช่นนี้เพราะ อาจารย์ให้ความเอา
ใจใส่ต่อการเรียนของนิสิต อาจารย์รับฟังเหตุผลของนิสิตเสมอเมื่อนิสิตมีปัญหาและเจ้าหน้าที่ให้
ค าปรึกษาหรือให้ค าแนะน าเม่ือนิสิตมีความสงสัยหรือไม่เข้าใจ ในขณะเดียวกันอาจารย์เอาใจใส่นิสิต
และให้ความร่วมโดยเข้าสอนตรงเวลาและออกตรงเวลาและสอดคล้องกับผลการวิจัยของ กรรณิการ์ 
ภิรมย์รัตน์ ได้วิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา” ผลการวิจัยพบว่า  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านครู และปัจจัย
ด้านสถานศึกษา กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  
 4 . ผลสัมฤทธิ์ ของนิสิ ตหลั กสู ตรพุทธศาสตรบัณฑิต  สาขา วิชารั ฐศาสตร์  
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ
พิจารณา ผลสัมฤทธิ์ที่อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งอภิปรายได้ว่า ที่เป็นเช่นนี้เพราะนิสิตมีความสามารถ
ในการวิเคราะห์ทางรัฐศาสตร์ ความรู้ทางรัฐศาสตร์ และนิสิตมีความพอใจในองค์ความรู้ ด้านผลการ
เรียนรวม และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Kornusa Srisuwan (2552) ได้วิจัยเรื่อง “การประเมิน
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2542 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับมาก 
 

8. ข้อเสนอแนะ 
 8.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1) ด้านแรงจูงใจในการเรียน ควรส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยให้นิสิต ได้ไปทัศน
ศึกษานอกสถานที่เพ่ือสร้างประสบการณ์เรียนรู้จากสถานที่จริง  2) ด้านแรงจูงใจในการท างาน ควร
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ส่งเสริมการมีอาชีพรองรับหลังจบการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยจัดให้มีหน่วยงานภายในที่คอย
ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน ให้นิสิ  ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งมีความประสงค์ต้องการใช้
บัณฑิต 3) ด้านทัศนคติต่อวิชารัฐศาสตร์ ควรท าให้นิสิตได้มีโอกาสพบปะบุคลากรและผู้น าทาง
รัฐศาสตร์ โดยการเชิญบุคคลที่มีชื่อเสียงและเป็นแบบอย่างทางรัฐศาสตร์ เพ่ือเป็นแรงบันดาลใจและ
สร้างความกระตือรือร้น เมื่อได้เรียนสาขาวิชารัฐศาสตร์ 4) ด้านระบบการบริหารงานของสาขาวิชา 
ควรสร้างความร่วมมือและความสามัคคีในการบริหารจัดการ โดยการให้นิสิตร่วมแสดงความคิดเห็น
และความประสงค์ ให้เกิดความรวดเร็วในการติดต่องาน กิจกรรมของสาขาวิชารัฐศาสตร์  5) ด้าน
บรรยากาศในการเรียนการสอน ควรให้อาจารย์ผู้บรรยายปรับเปลี่ยนหาวิธีการถ่ายทอดในรูปแบบ
ใหม่ โดยการเชิญอาจารย์ผู้สอนที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาบรรยายเพ่ือสร้างความรู้จากผู้มี
ประสบการณ์ตรงกับนิสิต 6) ด้านความเอาใจใส่ของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ควรให้อาจารย์สอน
สนใจว่านิสิตจะเข้าใจหรือไม่เวลาที่ตนเองบรรยาย โดยก าหนดเวลาให้นิสิตได้ซักถาม เพื่อเปิดโอกาส
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับอาจารย์และเพ่ือนนิสิตร่วมชั้นเรียน ทุกครั้งที่มีการบรรยายจบในแต่
ละครั้ง 
 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป 
 1) ควรศึกษาเกี่ยวกับ “ติดตามประสิทธิผลนิสิตที่จบหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” 2) ควรศึกษา
เกี่ยวกับ “ประเมินประสิทธิภาพบัณฑิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” 3) ควรศึกษาเกี่ยวกับ “ความต้องการของ
ตลาดแรงงานของบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์” 
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บทคัดย่อ 

บทความวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ (1) เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหา
อุปสรรคของสมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐ ในปัจจุบัน (2) เพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 
และหลักพุทธธรรม ส าหรับการพัฒนาสมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐ  (3) เพ่ือน าเสนอ
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐ เป็นการวิจัยแบบผสานวิธีคือ ทั้งเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณ ในเชิงคุณภาพ ศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง และจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
ของผู้ให้ข้อมูลหลัก ที่เป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยของรัฐ ผู้จัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ และพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง จ านวน 15 ราย และใช้การวิเคราะห์แบบอุปนัย ในเชิงปริมาณเก็บข้อมูล
ด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 500 คน ซึ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐ  
และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนาและสถิติอนุมาน 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. ผลการศึกษาสภาพและปัญหาอุปสรรคของสมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัยของ

รัฐ ในปัจจุบันพบว่า ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเห็นว่า การพัฒนาสมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐ
มีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องของเวลา เนื่องจาก ภารกิจหลักของพนักงานมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน 
ประกอบไปด้วย งานสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งได้รับ
มอบหมายภาระงานมาจากผู้บังคับบัญชา จึงท าให้ไม่มีเวลาในการพัฒนาตนเอง หรือเข้ารับการ
พัฒนา และจากแบบสอบถามพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐพบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับปานกลางในด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี  
และการท างานเป็นทีม ด้านที่มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยมีปัญหาน้อยที่สุด คือ การยึดมั่นในความ
ถูกต้องชอบธรรม  

2. ผลการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักพุทธธรรม ส าหรับการพัฒนาสมรรถนะของ
พนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐ จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญและจากความคิดเห็นของพนักงาน
มหาวิทยาลัยของรัฐ พบว่า การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เป็นรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสม  
เพราะจะท าให้ผู้รับการพัฒนา ได้เรียนรู้จากการฟังและการปฏิบัติจริงอย่างถูกต้องและเกิด
ประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้การฝึกอบรมยังเป็นกระบวนการเพ่ิมพูนความรู้ และทักษะให้แก่ผู้เข้ารับ

                                                           


 Doctor of Philosophy Program in Public administration, Faculty of Social Sciences, 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University 



ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2560184

การอบรมเพ่ือการพัฒนาตนเอง น าไปเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของตน ความคิดเห็นของผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ และระดับความคิดเห็นของพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่มีต่อการพัฒนาสมรรถนะ
พนักงานมหาวิทยาลัย ตามหลักไตรสิกขา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ มีระดับความคิดเห็นใน
ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ว่า หลักไตรสิกขาเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาคนให้เป็นผู้ที่พร้อมทั้งด้านศีล สมาธิ และปัญญา  โดยการน าค าสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็น
หลักคิด เพ่ือให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่เข้ารับการพัฒนาด้วยหลักไตรสิกขานี้มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน มีความเจริญเติบโตทั้งทางด้านพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา  

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวบ่งชี้การพัฒนาสมรรถนะพนักงาน
มหาวิทยาลัยพบว่า ในการพัฒนาสมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐตามหลักไตรสิกขานี้ ตัว
บ่งชี้ในการพัฒนาทุกตัวบ่งชี้มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ ตัวแปรมีความสัมพันธ์กันสามารถ
น ามาวิเคราะห์องค์ประกอบได้ ข้อมูลเหมาะสมที่จะท าการวิเคราะห์องค์ประกอบดีมาก  
ผลการทดสอบความสอดคล้องของโมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะของ
พนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐพบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการพัฒนา
โมเดลเชิงสาเหตุของการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐ พบว่า การพัฒนาสมรรถนะด้วย
ไตรสิกขานั้นจะมีอิทธิพลต่อตัวแปรการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพมากที่สุด รองลงมา  
คือ ตัวแปรการมุ่งผลสัมฤทธิ์  การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม การบริการที่ดี  และการท างาน
เป็นทีม ตามล าดับ 3. รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐ เป็นการพัฒนา
สมรรถนะหลักทั้ง 5 ด้าน มีส่วนประกอบ 4 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 สมรรถนะหลัก 5 ด้าน ส่วนที่ 2 คือ
หลักพุทธธรรมไตรสิกขา ส่วนที่ 3 หลักการของรูปแบบ และส่วนที่ 4 กระบวนการพัฒนา  
ซึ่งรูปแบบที่น าเสนอในงานวิจัยนี้คือ การพัฒนาสมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลัยด้วยไตรสิกขา 

 

ค าส าคัญ: การพัฒนาสมรรถนะ, พนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐ, ไตรสิกขา 
 

ABSTRACT 
Objectives of this research were of 3:  1 ) to study the natures and 

problems of the competency of the state university staff, ( 2 ) to study the theories, 
concepts and principle of Buddhism  in order to develop the competence of the 
state university staff, (3) to present a model of competency development of state 
university staff.  

The methodology of this research was mixed methods between 
qualitative and quantitative methods. The qualitative method studied from relevant 
documents and in-depth interviews of 15 key informants, (executive directors of the 
state university, human resources managers and university staff). Data were 
analyzed by inductive analysis. The quantitative method collected data with 
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questionnaires from 500 samples who were the state university staff, and analyzed 
data by using descriptive and inferential statistics. 

Findings were as follows:  
1. The part of nature of state university staff were found that (from in-

depth interviews with 15 key informants) the competency development of state 
university staff had problems in term of time, due to teaching load, research, 
academic services and promotion of Thai art & culture. Then they had no time to 
develop themselves or to be developed. And the results of questionnaires from 
state university staff, in the whole picture, their opinions were in moderate level. 
Most of them focused on achievement motivation, service mind and teamwork. 
Integrity had least problem. 

2. Results from studying the theories and Buddhist theories for 
developing competency of state university staff (from in-depth interviews with 15 
key informants and state university staff opinions) was found that the appropriate 
model of development was training (workshop) because the training was the 
process to increase knowledge and skill that will be useful in their work.  
They agreed in training with Tri-Sikkha, because Tri-Sikkha was the instrument and 
guideline to develop people to be perfect man with Sila Samathi and Panya.  
The state university staff who were trained with Tri-Sikkha will be good at work with 
behavior, mind and wisdom. 

The confirmatory factor analysis of the competency development 
indicators found that all indicators had relationship and statistical significant.  
The factors had related each other and could analyze with elements. The analysis 
resulted in the model was compatible with data. The competency development 
with Tri-Sikkha would influence on expertise, achievement motivation, integrity, 
service mind and teamwork respectively. 

3. The competency development of state university staff model was to 
develop 5 core competencies.  The model consisted of 4 parts, core competency, 
Tri-sikkha, the principle of model and development process. And the model in this 
research is “The competency development of state university staff with  
Tri-Sikkha model”. 
 

Keywords: Competency Development, State University Staff, Tri-Sikkha 
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1. บทน า 
ในอดีตมีการก าหนดให้บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการในสถาบันอุดมศึกษา มีสถานะ

เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เมื่อ พ.ศ. 2507 ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 มีการก าหนด
เกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย อย่างเป็นทางการ และปัจจุบันในสถาบันอุดมศึกษาไม่มีการบรรจุ
และแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาแล้ว โดยสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ จะใช้การบรรจุ
และแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยทดแทนอัตราข้าราชการเดิม ซึ่งพนักงานมหาวิทยาลัย มีสิทธิที่จะ
ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ และต าแหน่งผู้บริหารเช่นเดียวกันกับข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 หมวดที่ 1 บททั่วไป 
มาตราที่ 7 กล่าวถึงการให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลัง
ปัญญาของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยาการ เพ่ือ
ความเจริญก้าวหน้าอย่างม่ันคง และยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา การ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้
การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอนการวิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม 
ปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ท านุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทย
ฐานะครู รวมทั้งเป็นสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมีพันธกิจในการสร้างเสริมโอกาสในการศึกษา ให้แก่
ประชาชนในท้องถิ่น สร้างระบบบริหารจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และมี
ภาระหน้าที่ในการส่งเสริมการเป็นอุดมศึกษาที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบน พ้ืนฐานของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ สร้างบัณฑิตที่มี
ความรู้คู่กับความดี สร้างส านึกในคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นและชาติ ประสานความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชนและองค์กรอ่ืนๆเพ่ือพัฒนาสังคมให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหาร
จัดการ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
(Manee Chinnarong, 2553) 

กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาที่มีบุคลากรประเภท พนักมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ซึ่งเป็น
ต าแหน่งที่มาแทนอัตราข้าราชการ และอาจารย์ผู้สอนมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาคน 
เพราะเป็นบุคคลที่จะท าให้จุดหมาย หลักการ โครงสร้างของหลักสูตรหรือจุดมุ่งหมายของการศึกษา
ซึ่งเป็นนามธรรมเปลี่ยนแปลงเป็นรูปธรรม ดังนั้นสิ่งที่ต้องค านึงถึงคือคุณภาพของอาจารย์ผู้สอนและ
การพัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้มีความรู้ความช านาญเพ่ิมพูนมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงสนใจท าวิจัยเรื่อง  
การพัฒนาสมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐ ทั้งนี้สนใจศึกษาวิเคราะห์โดยการน าหลัก
ไตรสิกขา มาใช้ในการพัฒนาสมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัย หลักไตรสิกขา เป็นหลักธรรมที่ท า
ให้เกิดการพัฒนาตนเองในการท างาน ประกอบด้วย 1. ศีล คือ ข้อปฏิบัติส าหรับอบรมทางด้าน
ความประพฤติ 2.สมาธิ คือ จิตตสิกขา ข้อปฏิบัติส าหรับอบรมจิตให้เกิดสมาธิ 3.ปัญญา คือ ปัญญา
สิกขา ข้อปฏิบัติส าหรับอบรมปัญญาให้รู้แจ้งตามความเป็นจริง  
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2. วัตถปุระสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาอุปสรรคของสมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐ  
ในปัจจุบัน 
 2. เพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักพุทธธรรม ส าหรับการพัฒนาสมรรถนะของพนักงาน
มหาวิทยาลัยของรัฐ 
 3. เพ่ือน าเสนอรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของพนักงาน 
มหาวิทยาลัยของรัฐ 
 
3. รูปแบบการวิจัย 

เป็นการศึกษาวิจัยที่ผสมผสานระหว่าง การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ 
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 

1. ศึกษาสภาพปัจจุบันศึกษาปัจจัยและหลักพุทธธรรมที่มี อิทธิพลต่อสมรรถนะ 
ของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 

2. ศึกษาแนวคิดและทฤษฎี รวมทั้งทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารและการส ารวจ
เบื้องต้นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 

3. สรุปข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมมาใช้พัฒนาแบบสอบถาม
ส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีได้ก าหนดไว้ 

4. ด าเนินการสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก 1–4 หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆกับ
สมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัย 

5. วิ เคราะห์ข้อมูลหาอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อสมรรถนะของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลาง โดยทดสอบความตรงเชิงโครงสร้าง 
และวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผล 

6. สรุปผลเชิงสาเหตุของตัวปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลาง น าเสนอโมเดลความสัมพันธ์ที่มีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์สรุปเป็นค่าอิทธิพลรวม อิทธิพลอ้อม ของปัจจัยทุกปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะทาง
วิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลาง 

 

4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 
1. การวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือศึกษาข้อมูลส าคัญเชิง

ลึกจากผู้ให้สัมภาษณ์ที่มีต่อการพัฒนาสมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งลักษณะการสัมภาษณ์
เป็นแบบมีโครงสร้าง ที่ได้ก าหนดประเด็นค าถามที่ใช้เป็นแนวทางเพ่ือให้ได้แนวคิด ความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบ 
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2. การวิจัยเชิงปริมาณเครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม เพ่ือศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัยที่มี
ความคิดเห็นต่อสภาพและปัญหาอุปสรรคในปัจจุบันของการพัฒนาสมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลัย 

 
 

5. ผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาสภาพและปัญหาอุปสรรคของสมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐ  
ในปัจจุบันพบว่า มีปัญหา โดยผู้ให้ข้อมูลส าคัญเห็นว่า การพัฒนาสมรรถนะของพนักงาน
มหาวิทยาลัยของรัฐมีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องของเวลา เนื่องจาก ภารกิจหลักของพนักงาน
มหาวิทยาลัยในปัจจุบัน ประกอบไปด้วย งานสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ งานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งได้รับมอบหมายภาระงานมาจากผู้บังคับบัญชา จึงท าให้ไม่มีเวลาในการพัฒนา
ตนเอง หรือเข้ารับการพัฒนา ระบบการพัฒนาของทางมหาวิทยาลัยที่ไม่ชัดเจนก็เป็นปัญหา
อุปสรรคในการพัฒนา หรือในการจัดโครงการพัฒนาของมหาวิทยาลัยมิได้ท าอย่างต่อเนื่อง ไม่มีการ
ติดตามผลหลังจากการพัฒนาท าให้ผู้ที่เข้ารับการพัฒนาไม่ได้น าไปพัฒนาต่อยอด อาจเป็นเพราะ
ผู้บริหารมิได้ให้ความสนใจอย่างจริงจังหรือเมื่อพัฒนาตนเองไปแล้วก็ไม่เห็นประโยชน์อย่างไร  
เพราะระบบผลตอบแทนมิได้สัมพันธ์กับสมรรถนะที่ได้รับการพัฒนา และจากแบบสอบถาม
พนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐพบว่าในภาพรวมอยู่ ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า  
อยู่ในระดับปานกลางในด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี และการท างานเป็นทีม ด้านที่มีระดับ
ความคิดเห็นเฉลี่ยมีปัญหาน้อยที่สุด คือ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม  
 2. ผลการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักพุทธธรรม ส าหรับการพัฒนาสมรรถนะของ
พนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐ จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญและจากความคิดเห็นของพนักงาน
มหาวิทยาลัยของรัฐ พบว่า การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เป็นรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสม  
เพราะจะท าให้ผู้รับการพัฒนา ได้เรียนรู้จากการฟังและการปฏิบัติจริงอย่างถูกต้องและ เกิด
ประโยชน์สูงสุด การจัดกิจกรรมเพ่ือเป็นการเสริมทักษะในลักษณะเกม ท าให้ได้รับความรู้พร้อมๆ  
กับการผ่อนคลาย หรือเป็นไปในลักษณะการแสดงละครเวที หรือปาฐกถา เพราะท าให้ดึง
ความสามารถที่มีอยู่ในตัวออกมาได้ชัดเจน ทั้งยังได้รับความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับงานอีกด้วย 
นอกจากนี้การฝึกอบรมยังเป็นกระบวนการเพ่ิมพูนความรู้ และทักษะให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมเพ่ือ
การพัฒนาตนเอง น าไปเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของตน การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการท าให้ได้
ลงมือปฏิบัติจริง ยิ่งท าให้เข้าใจ หรือหากไม่เข้าใจก็สามารถซักถามหาค าตอบได้ทันที เป็นการพัฒนา
ที่ตรงเป้าหมายมากที่สุด ในส่วนของพนักงานมหาวิทยาลัยพบว่า ระดับความคิดเห็นของพนักงาน
มหาวิทยาลัยของรัฐที่มีต่อการพัฒนาสมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลัย โดยภาพรวมเห็นด้วยในระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า เห็นด้วยในทุกด้านอยู่ในระดับมาก ความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ และระดับความคิดเห็นของพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่มีต่อการพัฒนาสมรรถนะ
พนักงานมหาวิทยาลัย ตามหลักไตรสิกขา อยู่ในระดับมาก ในทุกด้าน ความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ ว่า หลักไตรสิกขาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนให้เป็นผู้ที่พร้อมทั้งด้านศีล สมาธิ และปัญญา  
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โดยการน าค าสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นหลักคิด เพ่ือให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่เข้ารับการพัฒนา
ด้วยหลักไตรสิกขานี้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน  มีความเจริญเติบโตทั้งทางด้าน
พฤติกรรม จิตใจ และปัญญา และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวบ่งชี้การพัฒนา
สมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลัย พบว่า ในการพัฒนาสมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐตาม
หลักไตรสิกขานี้ ตัวบ่งชี้ในการพัฒนาทุกตัวบ่งชี้มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญโดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.268 ถึง 0.832 และมีความสัมพันธ์เชิงบวก เมทริกซ์
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ไม่เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ ( identity matrix) ตัวแปรมีความสัมพันธ์กัน
สามารถน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบได้ ข้อมูลเหมาะสมที่จะท าการวิเคราะห์องค์ประกอบดีมาก  
ผลการทดสอบความสอดคล้องของโมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะของ
พนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐพบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยพิจารณา 
จากผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI) ที่มีค่า 0.84 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแก้
แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.77 ซึ่งมีค่าเข้าใกล้ 1 และค่าดัชนีรากก าลังสองเฉลี่ยของส่วนที่เหลือ 
(RMR) มีค่าเท่ากับ 0.03 ซึ่งเข้าใกล้ 0 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผล
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งซึ่งเป็นผลการวิเคราะห์โมเดลที่แสดงความสัมพันธ์
ระหว่างองค์ประกอบคุณลักษณะของสมรรถนะกับการพัฒนาสมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลัยของ
รัฐกับตัวแปรสังเกตได้ซึ่งเป็นตัวแปรบ่งชี้คุณลักษณะของสมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลัย พบว่าค่า
น้ าหนักองค์ประกอบทั้ง 15 ตัว มีขนาดตั้งแต่ 043 ถึง 0.94 และมีระดับนัยส าคัญที่ 0.05 ในขณะที่
องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบไตรสิกขากับการพัฒนา
สมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐพบว่าค่าน้ าหนักองค์ประกอบทั้ง 3 ตัว มีขนาดตั้งแต่ 025 
ถึง 0.39 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พิจารณาอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมที่ส่งผลต่อตัวแปร
พบว่า ตัวแปรการส่ังสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ได้รับอิทธิพลทางตรงจากการพัฒนามากที่สุด  
รองลงมาคือตัวแปรการมุ่งผลสัมฤทธิ์  การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม  ค่าสัมประสิทธ์
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอยู่ระหว่าง 0.72 ถึง 0.94 โดยตัวแปรทุกคู่มีความสัมพันธ์แบบมีทิศทาง
เดียวกัน คือมีค่าความสัมพันธ์เป็นบวก จากผลการพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของการพัฒนาพนักงาน
มหาวิทยาลัยของรัฐ พบว่า การพัฒนาสมรรถนะด้วยไตรสิกขานั้นจะมีอิทธิพลต่อตัวแปรการสั่งสม
ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพมากที่สุด รองลงมาคือ ตัวแปรการมุ่งผลสัมฤทธิ์ การยึดมั่นในความ
ถูกต้องชอบธรรม การบริการที่ดี  และการท างานเป็นทีม ตามล าดับ 
 3. การน าเสนอรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐ  พบว่า ใน
การพัฒนาสมรรถนะหลักทั้ง 5 ด้าน มีส่วนประกอบ 4 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 สมรรถนะหลัก 5 ด้าน 
ส่วนที่ 2 คือหลักพุทธธรรมไตรสิกขา ส่วนที่ 3 หลักการของรูปแบบ และส่วนที่ 4 กระบวน 
การพัฒนา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการสร้างรูปแบบจะต้องให้มีการก าหนดองค์ประกอบหรือตัวแปร
ภายในรูปแบบ และลักษณะความสัมพันธ์ ระหว่างองค์ประกอบหรือตัวแปรนั้น แล้วคัดเลือก
องค์ประกอบย่อย หรือตัวแปรที่ส าคัญประกอบขึ้นเป็นโครงสร้างของรูปแบบ ซึ่งรูปแบบที่น าเสนอ
ในงานวิจัยนี้คือ การพัฒนาสมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลัยด้วยไตรสิกขา 
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6. อภิปรายผล 
 1. ผลการศึกษาสภาพและปัญหาอุปสรรคของสมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐ  
ในปัจจุบันพบว่า ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเห็นว่า การพัฒนาสมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐมี
ปัญหาและอุปสรรคในเรื่องของเวลา เนื่องจาก ภารกิจหลักของพนักงานมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน 
ประกอบไปด้วย งานสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งได้รับ
มอบหมายภาระงานมาจากผู้บังคับบัญชา จึงท าให้ไม่มีเวลาในการพัฒนาตนเอง หรือเข้ารับ 
การพัฒนา หรือเมื่อพัฒนาตนเองไปแล้วก็ไม่เห็นประโยชน์อย่างไร เพราะระบบผลตอบแทนมิได้
สัมพันธ์กับสมรรถนะที่ได้รับการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับ Ledford, E.Gerald.& Heneman,  
L. Robert.  (1998 : 103-121) ศึกษาพบว่า บทเรียนเพ่ือการศึกษาจากประสบการณ์ในหน่วยงาน
ภาคเอกชนครั้งนี้ สรุปได้ว่า มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเชื่อมโยงการจ่ายค่าตอบแทนตาม
ความสามารถ โดยจะต้องวัดสมรรถนะให้เป็นในลักษณะพฤติกรรมที่สามารถวัดและสังเกตได้ 
จ าเป็นต้องผสมผสานสมรรถนะให้อยู่ในระยะของกระบวนการการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์  
การจัดการบุคลากรและการพัฒนาบุคลากรเพ่ือชดเชยในส่วนที่ขาด อันน าไปสู่ผลผลิตที่เพ่ิมสูงขึ้น 
และจากแบบสอบถามพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐพบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อ
พิจารณารายด้ านพบว่า อยู่ ในระดับปานกลางในด้านการมุ่ งผลสัมฤทธิ์  การบริการที่ดี  
และการท างานเป็นทีม ด้านที่มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยมีปัญหาน้อยที่สุด คือ การยึดมั่นในความ
ถูกต้องชอบธรรม สอดคล้องกับ Nantaka Vareenin (2557) ที่พบว่า  สภาพปัจจุบันครูมีสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้โดยรวมระดับปานกลาง มีปัญหาอยู่ในระดับมาก และมีความต้องการใน 
การพัฒนาระดับมาก และสอดคล้องกับ Maneerat Chatutai (2550) ที่พบว่า ช่องว่างระหว่าง
ความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะกับสมรรถนะที่มีอยู่ตามกรอบสมรรถนะของผู้ให้บริการ
ห้องสมุดจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การบริหารจัดการระบบสารสนเทศ การบริการที่ดี จรรยาบรรณ
วิชาชีพ การมุ่งผลสัมฤทธิ์จริยธรรม การสืบเสาะหาข้อมูล ความถูกต้องของงาน การสั่งสมความ
เชี่ยวชาญในงานอาชีพ ความเข้าใจผู้อ่ืน การมุ่งเน้นที่คุณภาพ และความร่วมแรงร่วมใจ และในการ
ท างานควรมีการเพ่ิมศักยภาพของตัวเอง เพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าในการท างาน ดังนั้นจึงควรมีการ
พัฒนาสมรรถนะการท างานของพนักงานมหาวิทยาลัยเพราะนอกจากเป็นการเพ่ิมพูนศักยภาพของ
ตนเองแล้วยังเป็นการเพ่ิมศักยภาพขององค์การอีกด้วย การพัฒนาท าให้จิตใจสูงขึ้น ประพฤติปฏิบัติ
ตนได้ถูกต้องเหมาะสมทั้งตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความ
รับผิดชอบ และมีวินัยในตนเอง สอดคล้องกับการศึกษาของ กรพินธุ์ โอฬารเสถียรกุล และคณะ ที่
ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพกับผลการด าเนินงานของ
อ ง ค์ ก า ร  : ก ร ณี ศึ ก ษ า ก ลุ่ ม อุ ต ส า ห ก ร ร ม ชิ้ น ส่ ว น ร ถ ย น ต์  ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า พ บ ว่ า  
แนวปฏิบัติการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR practices) มีความสัมพันธ์กับการด าเนินงานของ
องค์การ ซึ่งวัดผลจาก ผลตอบแทนสุทธิจากสินทรัพย์รวม (ROA) การรับรู้ของพนักงานต่อผลลัพธ์
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR outcomes) มีความสัมพันธ์กับการด าเนินงานขององค์การ  
ซึ่งวัดผลจาก ผลตอบแทนสุทธิจากสินทรัพย์รวม (ROA) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มี
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ประสิทธิภาพที่ประกอบด้วย แนวปฏิบัติการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR practices) และผลลัพธ์
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR outcomes) มีความสัมพันธ์กับการด าเนินงานขององค์การ  
ซึ่งวัดผลจาก ผลตอบแทนสุทธิจากสินทรัพย์รวม (ROA) 
 1. ผลการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักพุทธธรรม ส าหรับการพัฒนาสมรรถนะของ
พนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐ จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญและจากความคิดเห็นของพนักงาน
มหาวิทยาลัยของรัฐ พบว่า การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เป็นรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสม เพราะจะ
ท าให้ผู้รับการพัฒนา ได้เรียนรู้จากการฟังและการปฏิบัติจริงอย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด 
และยังเป็นกระบวนการเพ่ิมพูนความรู้ และทักษะให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมเพ่ือการพัฒนาตนเอง 
น าไปเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของตน สอดคล้องกับ “แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการฝึกอบรม
อย่างเป็นระบบ” ของ Goldstein (1993)  ซึ่งเป็นแนวคิดการจัดการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ  
(a systematic approach to training) นี้อิงอยู่บนแนวคิดแบบระบบ (the system approach) 
คือ ระบบของการฝึกอบรมเป็นระบบย่อยระบบหนึ่งขององค์การ และมีปฏิสัมพันธ์ (interaction) 
กับระบบอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น นโยบายขององค์การในด้านการคัดเลือกบุคลากรหรือการ
จัดการ ย่อมมีอิทธิพลอย่างมากต่อการจัดการฝึกอบรมและสอดคล้องกับ Sataporn Pisarnbut 
and Yongyut Ketsakorn (2549 : 9 – 10) ที่ว่า การพัฒนาบุคคลเป็นการเพ่ิมพูนทักษะ  
ความรู้ความสามารถตลอดจนการอุทิศตัว บุคลิกภาพและการปรับตัว และการคิดริเริ่มของบุคคลใน
องค์การผ่านกระบวนการของการศึกษา การฝึกอบรม และการพัฒนา ซึ่งองค์การเป็นผู้จัดด าเนินการ
ให้หรือโดยบุคลากรด าเนินการเองเพ่ือให้เกิดการพัฒนาทางด้านความคิด ความรู้ จิตใจ บุคลิกภาพ
และการท างาน เมื่อได้รับการพัฒนาแล้วสามารถวัดผลงานหรือความประพฤติของบุคลากรใน
องค์การได้ว่ามีความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่องค์การต้องการหรือไม่  ข้อมูลย้อนกลับที่จะเข้า 
สู่กระบวนการของการพัฒนาบุคคลเช่นนี้ต่อไปภายใต้สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในของ
องค์การได้แก่ ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเทคโนโลยี
ตลอดจนบรรยากาศในการท างาน การเปิดโอกาสให้ได้รับการพัฒนาขององค์การซึ่งจะมีความสัมพันธ์
ที่เกี่ยวข้องกับระบบอ่ืนๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์การต่อไป และสอดคล้องกับรูปแบบของการ
พัฒนาสมรรถนะของ Sparks, D. & Loucks -Horsley, S. (1989 : 40-57) ที่ว่ารูปแบบการ
ฝึกอบรม (Training Model) เป็นรูปแบบที่ใช้กันมาจนถือเป็นปกติที่ทุกคนต่างมีประสบการณ์ ซึ่งการ
ฝึกอบรมนี้ อาจเป็นการน าเสนอและการอภิปรายผลงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา  
การสาธิต บทบาทสมมุต ิการจ าลองสถานการณ์ หรือการสอนระดับจุลภาค เป็นต้น และนอกจากนี้ยัง
มีรูปแบบการศึกษาดูงาน ที่เป็นการพัฒนาอีกวิธีหนึ่ง ที่ท าให้ได้เห็นของจริง ได้สัมผัสของจริง มิใช่
สิ่งที่เป็นเพียงตัวหนังสือ ท าให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เป็นการเพ่ิมทักษะ ประสบการณ์และ 
การเรียนรู้จากผู้อื่น เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวคิดท าให้เกิด
การพัฒนาได้โดยตรง เป็นวิธีการพัฒนาที่ท าให้เห็นเทคนิค รูปแบบ วิธีการปฏิบัติงาน ที่สามารถ
น าเอาความรู้นั้นๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาสมรรถนะของตนเองด้วย รวมถึงการ
ให้ค าปรึกษา ในส่วนของพนักงานมหาวิทยาลัยพบว่า ระดับความคิดเห็นของพนักงานมหาวิทยาลัย
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ของรัฐที่มีต่อการพัฒนาสมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลัย โดยภาพรวมเห็นด้วยในระดับมาก และ
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวบ่งชี้การพัฒนาสมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลัย  
พบว่า ในการพัฒนาสมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐตามหลักไตรสิกขานี้ ตัวบ่งชี้ในการ
พัฒนาทุกตัวบ่งชี้มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ และมีความสัมพันธ์เชิงบวก ข้อมูลเหมาะสมที่
จะท าการวิเคราะห์องค์ประกอบดีมาก ผลการทดสอบความสอดคล้องของโมเดลเชิงสาเหตุของ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐพบว่าโมเดลมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งซึ่งเป็นผลการ
วิเคราะห์โมเดลที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบคุณลักษณะของสมรรถนะกับการพัฒนา
สมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐกับตัวแปรสังเกตได้ซึ่งเป็นตัวแปรบ่งชี้คุณลักษณะของ
สมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลัย พบว่าองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบไตรสิกขากับการพัฒนาสมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
พิจารณาอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมที่ส่งผลต่อตัวแปรพบว่า ตัวแปรการสั่งสมความ
เชี่ยวชาญในงานอาชีพ ได้รับอิทธิพลทางตรงจากการพัฒนามากที่สุด รองลงมาคือตัวแปรการมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์  การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม  และได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากตัวแปรการบริการ
ที่ดี ในขณะที่ตัวแปรการบริการที่ดี  ได้รับอิทธิพลทางตรงจากการพัฒนา และตัวแปรการท างาน
เป็นทีม  ได้รับอิทธิพลทางตรงจากการพัฒนา การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและการบริการที่
ดี โดยตัวแปรทุกคู่มีความสัมพันธ์แบบมีทิศทางเดียวกัน คือมีค่าความสัมพันธ์เป็นบวก จากผลการ
พัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐ พบว่า การพัฒนาสมรรถนะด้วย
ไตรสิกขานั้นจะมีอิทธิพลต่อตัวแปรการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพมากที่สุด รองลงมาคือ   
ตัวแปรการมุ่งผลสัมฤทธิ์  การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม การบริการที่ดี  และการท างานเป็น
ทีม ตามล าดับ สอดคล้องกับ อังศินันท์ อินทรก าแหง และทัศนา ทองภักดี ศึกษา เร่ือง การพัฒนา
รูปแบบสมรรถนะด้านผู้น าทางวิชาการของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐ เอกชน และในก ากับของ
รัฐ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า สมรรถนะทั้ง 4 ด้านคือ ด้านการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ 
และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย มีผลทางตรง และผลทางอ้อมโดยส่งผ่านสมรรถนะด้านบริการ
วิชาการ ส่งผลต่อความเป็นผู้น าทางวิชาการของอาจารย์ ทั้งนี้ รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
ความเป็นผู้น าทางวิชาการตามสมมติฐานนั้น มีความสอดคล้องกับข้อมูลความคิดเห็นของอาจารย์ทั้ง 
3 กลุ่มตัวอย่างอยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดยรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุนี้สามารถอธิบาย ค่าความ
แปรปรวนของความเป็นผู้น าทางวิชาการของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐ  เอกชนและในก ากับ
ของรัฐ ได้ร้อยละ 69.0, 83.0 และ 85.0 ตามล าดับ และรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุตาม
สมมติฐานมีความสอดคล้องกับข้อมูลความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่ 3 อาจารย์ในมหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรัฐ อยู่ในเกณฑ์ดีที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มตัวอย่างที่ 1 อาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐ และ
กลุ่มตัวอย่างที่ 2 อาจารย์ในมหาวิทยาลัยเอกชน ด้วยค่า ไค - สแควร์ = 24.50, P-value=0.953, 
df = 39, GFI = 0.98, AGFI = 0.94, RMR = 0.017 และ RMSEA = 0.000 
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 1. รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐ เป็นการพัฒนาสมรรถนะ
หลักทั้ง 5 ด้าน มีส่วนประกอบ 4 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 สมรรถนะหลัก 5 ด้าน ส่วนที่ 2 คือหลักพุทธ
ธรรมไตรสิกขา ส่วนที่ 3 หลักการของรูปแบบ และส่วนที่ 4 กระบวนการพัฒนา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
การสร้างรูปแบบจะต้องให้มีการก าหนดองค์ประกอบหรือตัวแปรภายในรูปแบบ  และลักษณะ
ความสัมพันธ์ ระหว่างองค์ประกอบหรือตัวแปรนั้น แล้วคัดเลือกองค์ประกอบย่อย หรือตัวแปรที่
ส าคัญประกอบขึ้นเป็นโครงสร้างของรูปแบบ สอดคล้องกับ Boonchom Srisaard (2536 :104-
106) ที่ว่าการสร้างรูปแบบหัวใจส าคัญอยู่ที่การเลือกเฟ้นองค์ประกอบในรูปแบบ  (ตัวแปร หรือ 
กิจกรรม) เพ่ือให้ได้แบบที่เหมาะสม ผู้วิจัยควรก าหนดหลักการในการพัฒนารูปแบบอย่างชัดเจน  
เช่นเป็นรูปแบบที่ไม่ซับซ้อนสามารถน าไปปฏิบัติได้ง่าย ตัวแปรในรูปแบบมีน้อยแต่สามารถอธิบาย
ผลได้มาก สอดคล้องกับ Keeves (1988 : 560) ว่า รูปแบบที่ใช้ประโยชน์ได้ดีนั้น ควรจะมี
ข้อก าหนด (requirement) 4 ประการ คือ 1. รูปแบบ ควรประกอบด้วยความสัมพันธ์อย่างมี
โครงสร้าง (structural relationship) มากกว่าความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกันแบบรวมๆ 
(associative relationship) 2. รูปแบบ ควรใช้เป็นแนวทางในการพยากรณ์ผลที่จะเกิดขึ้น สามารถ
ถูกตรวจสอบได้โดยการสังเกต ซึ่งเป็นไปได้ที่จะทดสอบรูปแบบพ้ืนฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์ได้ 3. 
รูปแบบ ควรจะต้องระบุหรือชี้ให้เห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเรื่องที่ศึกษา ดังนั้นนอกจากรูปแบบจะ
เป็นเครื่องมือในการพยากรณ์ได้ ควรใช้อธิบายปรากฏการณ์ได้ด้วย 4. รูปแบบ ควรเป็นเครื่องมือใน
การสร้ า งม โนทัศน์ ใหม่  และสร้ า งความสั ม พันธ์ ของตั วแปร ในลั กษณะใหม่  
ซึ่งเป็นการขยายในเรื่องที่ก าลังศึกษา ซึ่งรูปแบบที่น าเสนอในงานวิจัยนี้คือ การพัฒนาสมรรถนะ
พนักงานมหาวิทยาลัยด้วยไตรสิกขา 
 

 7. ข้อเสนอแนะ 
ผู้วิจัย สรุปข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาสมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลัยของ

รัฐ ตามหลักสมรรถนะหลัก 5 ด้านอันประกอบด้วย การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสม
ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และการท างานเป็นทีม ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
1) การพัฒนาสมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐนับว่าเป็นเรื่องที่ควรจัดท า  

เพราะพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นบุคลากรแบบใหม่ ที่จะมาแทนข้าราชการ ซึ่งในปัจจุบันแทบจะไม่
เปิดรับบุคลากรประเภทข้าราชการ เมื่อพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นบุคลากรสายพันธุ์ใหม่ ก็ควรได้รับ
การถ่ายทอด ทั้งวิชาการความรู้ คู่ไปกับจริยธรรม ซึ่งผู้บริหารมหาวิทยาลัยของรัฐจะต้องให้ความ
สนใจหรือให้ความจริงจังในการจัดท านโยบาย โครงการ เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลที่เป็น
รูปธรรม 

2) ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ และผู้ที่เก่ียวข้องควรให้ความส าคัญกับการวางแผน
งานอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดความม่ันใจว่าการพัฒนาสมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐที่
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มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายของมหาวิทยาลัยและจะต้องขยายผล
จากการพัฒนาระดับนโยบายหรือผู้บริหารไปสู่บุคลากรที่ข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วย 

3) ควรส่งเสริมให้มีการน าความรู้ จากที่บุคลากรได้รับการพัฒนามาประยุกต์ใช้
แก้ปัญหาการปฏิบัติงานจริง ภายในมหาวิทยาลัย เช่น จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากร คัดเลือก
หลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาให้เหมาะสม มีการเผยแพร่องค์ความรู้ด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น ให้ความรู้ใน
การประชุมคณาจารย์ การสอนงานเพ่ือนร่วมงาน ผู้บริหารมอบหมายโครงการให้ปฏิบัติ และน าผล
ที่ได้จากการประเมินผ่านระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Agreement) มาใช้
เป็นผลงานประกอบการพิจารณาความก้าวหน้าในสายงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 

4) การพัฒนาสมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐนั้น ควรมีโครงการเข้าค่าย
คุณธรรม เสริมสร้างความเข้าใจหลักธรรมในพระพุทธศาสนาให้มากยิ่งข้ึน  

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ  
1) ในการพัฒนาสมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลัยจะต้องอาศัยการเรียนรู้ร่วมกัน  ควร

ส่งเสริม สนับสนุนให้พนักงานมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการสร้างระบบงาน กระบวนการท างาน  
และเน้นการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและมอบอ านาจให้พนักงานมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วม ใน
การตัดสินใจท ากิจกรรมที่เกีย่วข้องกับงานที่รับผิดชอบ 

2) การพัฒนาอาจท าได้หลายวิธี โดยควรส่งเสริมวิธีการพัฒนาหลากหลายวิธี เช่น การ
ให้ค าแนะน า (Mentoring) หรือ   การสอนงาน (Coaching) มาใช้ ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาควร
คัดเลือกผู้ที่มีประสบการณ์ในการท างาน มีความรู้เชี่ยวชาญในงาน และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถ
สอนและแนะน างานให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยที่เข้าใหม่เพ่ือให้สามารถปรับตัวเข้ากับงาน  เพ่ือน
ร่วมงาน และสภาพแวดล้อมการท างาน รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในเนื้องาน วัฒนธรรมองค์กร 
และลักษณะการท างานได้เร็วขึ้น จนน าไปสู่การมีทัศนคติที่ดี 

3) ผู้บริหาร ควรจัดท าแบบประเมินสมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัยส าหรับบันทึก
การพัฒนาบุคลากร การบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  หรือบันทึกระดับการพัฒนา
สมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นฐานข้อมูลที่จะใช้อ้างอิงในการวิจัย รวมถึงควรมี 
การติดตามและประเมินผลความคุ้มค่าของการพัฒนาบุคลากรอย่างจริงจังและสม่ าเสมอ 

4) ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยให้เพ่ิมขึ้น  
เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

5) ควรมีการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานมหาวิทยาลัยเกิดความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง เช่น การพิจารณาเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง เพิ่มเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน อย่างเหมาะสม
และยุติธรรม โดยมีการพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ ความส าเร็จของงานที่เกิดจากความสามารถส่วน
บุคคล ซึ่งจะส่งผลให้มีความตื่นตัว 

6) ควรจัดโครงการค่ายคุณธรรม อบรมเสริมสร้างความเข้าใจหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนาให้มากยิ่งขึ้น 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป  
1) ควรน าผลการวิจัยในคร้ังนี้ไปศึกษาหาประสิทธิภาพ เพ่ือให้การพัฒนาพนักงาน

มหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิผล  
2) ควรน าการศึกษารูปแบบการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐจากการวิจัยนี้ ไปใช้

ในในมหาวิทยาลัยของรัฐอ่ืนๆด้วย เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบว่ามีประสิทธิภาพหรือแตกต่างกันหรือไม่  
3) ควรศึกษาการพัฒนาสมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐที่มุ่งเน้นในการพัฒนา

บุคลากรโดยเน้นหลักพุทธธรรมหลักอ่ืน ๆ 
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การน าเศรษฐกิจพอเพียง : เป็นแสงน าทางสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
ในชุมชนบ้านสะพานผัก  

SUFFICIENCY ECONOMY : A GUIDING LIGHT TOWARDS SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT IN BANSAPANPAK COMMUNITY 

 

กมลพร  กัลยาณมิตร 
Kamolporn  Kalyanamitra 

 
บทคัดย่อ 

 งานวิจัยเรื่อง “การน าเศรษฐกิจพอเพียง : เป็นแสงน าทางสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในชุมชน
บ้านสะพานผัก”  มีวัตถุประสงค์  1. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันของประชาชนในการน าเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นแสงน าทางสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในชุมชนบ้านสะพานผัก  2. เพ่ือศึกษาปัญหาและ
อุปสรรคในการน าเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแสงน าทางสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในชุมชนบ้านสะพานผัก  
3. เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะของประชาชนในการน าเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแสงน าทางสู่การพัฒนาที่
ย่ังยืนในชุมชนบ้านสะพานผัก   เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)โดยการเลือก
ตัวอย่างแบบเจาะจง กลุ่มตัวอย่างที่เป็นเกษตรกรและเป็นหัวหน้าครัวเรือน จ านวน 35 คน   
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกร่วมกับวิธีการสังเกต  ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
(Content  Analysis) และน าเสนอผลการศึกษาในรูปแบบพรรณนา 
 ผลการศึกษาสรุปได้  ดังนี้ 
 1. ชุมชนบ้านสะพานผัก ในสภาพปัจจุบันได้น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาปฏิบัติใน
ชุมชนในระดับปัจเจกบุคคล  ครอบครัว และชุมชน เป็นการขยายการรวมกลุ่มที่มากขึ้น  ดังนั้น  
จะเห็นได้ว่าหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริเป็นหลักการที่มุ่งเน้นให้เรามีความพออยู่พอ
กิน โดยให้เลี้ยงตนเองได้อย่างแข็งแรง และความร่วมมือร่วมใจของชุมชน 
 2. ปัญหา อุปสรรค ของประชาชน ได้แก่ 2.1. ขาดบุคลากรผู้ด าเนินกิจกรรมเศรษฐกิจ
พอเพียงในชุมชน 2.2. ขาดแคลนวิทยากรและผู้รู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ที่จะมาให้ความรู้ต่อ
การน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหา  2.3. ชุมชนบ้านสะพานผักมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับวัตถุประสงค์และความหมายของหลักการที่
แท้จริง  
 3. ข้อเสนอแนะของประชาชน ได้แก่ 1.ควรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้น าชุมชนและ
ประชาชนในชุมชนโดยการน ากรณีตัวอย่างจากชุมชนต่างๆ ที่ประสบผลส าเร็จมาถ่ายทอด
ประสบการณ์ 2.หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ควรให้การสนับสนุนด้านนโยบายและงบประมาณใน
                                                           

Faculty of Political Science, Bangkokthonburi University 



ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2560198

การพัฒนาความรู้เพ่ือเป็นองค์ความรู้ในการพัฒนาชุมชนและบุคลากรของชุมชนอย่างต่อเนื่อง  
3. ควรส่งเสริมการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริงจังให้เป็นแนวนโยบายในการขจัดความยากจน
ของชุมชน 4. ควรหาวิธีส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชน   
 

ค าส าคัญ: เศรษฐกิจพอเพียง 
 

ABSTRACT 
 Research titled "The sufficiency economy : a guiding light towards 
sustainable development in Bansapanpak Community" has three objective :  
1. To study the current condition of people in the sufficiency economy : a guiding 
light towards sustainable development in Bansapanpak Community 2. To study the 
barriers of people in the economic of the sufficiency economy : a guiding light 
towards sustainable development in Bansapanpak Community 3. To study the 
suggestions of people in the sufficiency economy : a guiding light towards 
sustainable development in Bansapanpak Community. This was a qualitative 
research by a purposive random sampling.  The samples were farmers and head of 
households is 35 samples and collected data through indept-interview and 
observation. The content analysis was a descriptive statistic method. 
 The results were as follows : 
 1. Bansapanpak Community in the current conditions have led to the 
economic performance in the individuals, families and communities to expand to 
include more groups.  The principle of sufficiency economy works is dedicated to 
the principles we have enough to feed themselves vigorously and the cooperation 
of the community 
 2. The problems of people were : 2.1. Lack of sufficient economic activity 
in the community. 2.2. Lack of knowledge expert speakers of economic principles 
to solve problems. 2.3. Bansapanpak Community understanding’s the economic 
dislocation does not meet the purpose and meaning of true principles. 
 3. Suggestions include as follows : 3.1. Should have knowledge of 
community leaders and people by providing case examples from different 
successful past experiences communities. 3.2. The involved government agencies 
should support the policies and budget for the development knowledge 
community, staff and the community continuously. 3. Promote the use of the 
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sufficiency economy as a serious policy to eradicate poverty in the community.  
4. Find a way to promote learning based on the sufficiency economy model with 
the community participation. 
 

keyword: sufficiency economy 
 
1. บทน า 
 “บ้านสะพานผัก”  ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 5  ต าบลมหาสวัสดิ์  อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 
ห่างจากที่ว่าการอ าเภอบางกรวยประมาณ 4 กิโลเมตร  บริเวณพ้ืนที่นี้ เดิมประชาชนมีอาชีพท า
การเกษตร เช่น ปลูกผัก ไม้ดอก ไม้ผล ฯลฯ โดยการคมนาคมต้อง  อาศัยทางเรือในการขนส่ง
ผลผลิตเพ่ือน า ไปจ า หน่าย จึงได้มีสะพานเชื่อมการขนส่งผลผลิตลงเรือไปยังปากคลองตลาด  
จึงได้เรียกชื่อบริเวณดังกล่าวว่า “สะพานผัก” จึงได้ตั้งชื่อว่า “บ้านสะพานผัก” เป็นชุมชนที่ก าลัง 
จะกลายเป็นสังคมเมืองอย่างรวดเร็ว   เนื่องจากการขยายตัวของหมู่บ้านจัดสรร ท า ให้เกิดปัญหา
ด้านสิ่ งแวดล้อม  แต่ เนื่องจากบ้านสะพานผักมีผู้น าชุมชนที่ มีศักยภาพ มีความเข้มแข็ง  
และมีความสามารถเป็นที่ยอมรับของส่วนราชการ และประชาชนในหมู่บ้าน ทั้งผู้น าของส่วน
ราชการเอง และผู้น าชุมชน ท าให้การประสานงานกับส่วนราชการท าได้รวดเร็ว การขายความคิด
ให้แก่ ชาวบ้านจึงท าได้ดี ปฏิบัติงานสนองนโยบายรัฐ และมีแนวทางการพัฒนาชุมชนอย่างชัดเจน 
โดยการจัดเวที ประชาคมบ่อยครั้ง จึงมีการปรับเปลี่ยนแผนอยู่ตลอดเวลา อีกทั้ง ยังมีการแบ่งการ
ดูแลออกเป็นส่วนๆ โดยมีผู้น าด้านต่างๆ ดูแล ความสามัคคี ความเข้มแข็ง ของผู้น าชุมชนในทุก
ระดับ เป็นตัวอย่างที่ดีในการที่ ประชาชนชนในหมู่บ้านจะปฏิบัติตาม ชาวบ้านยังคงให้ความนับถือ 
เกรงใจ และเชื่อมั่นในตัวผู้น า ท าให้คนใน ชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนร่วมกับผู้น า 
กลุ่ม/องค์กรได้เป็นอย่างดี  
 แต่ความเจริญที่เข้ามาในหมู่บ้าน ท าให้อาชีพการเกษตรลดลง เนื่ องจากพ้ืนที่ท า
การเกษตรถูกขายให้แก่นายทุนเพ่ือท าบ้านจัดสรร การเห็นสังคมเป็นรูปแบบของสังคมวัตถุนิยม  
ท าให้เกิดการแข่งขันกันในด้านวัตถุ การเข้ามาของสังคมเมือง ท าให้วิถีชีวิต ความเอ้ืออาทร 
ความสัมพันธ์ในหมู่บ้าน/ชุมชน ลดลง เกิดปัญหาอาชญากรรม ลักขโมยทรัพย์ ยาเสพติด 
สิ่งแวดล้อมเสียไป น้ าเน่าเสีย และปริมาณขยะมากขึ้น  จึงท าให้ผู้น าและชุมชนมีแนวคิดในการน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในชุมชนเพ่ือยับยั้งการขยายตัวของวิถีความเจริญแบบทุน
นิยมซึ่งก าลังลุกลามขยายตัวเข้ามาในชุมชนอย่างรวดเร็ว และอาจท าลายวิถีชีวิตเดิมที่ดีงามแบบ
ไทยให้หมดสิ้นไปอย่างน่าเสียดาย เนื่องจากการใช้แนวทางการพัฒนาประเทศแบบทุนนิยมเพ่ือ
น าไปสู่ความทันสมัยได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก่สังคมไทยเป็นอย่างมากในทุกด้านไม่ว่ าจะเป็น
ด้านเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม สังคม และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งกระบวนการของการเปลี่ยนแปลง
มีความสลับซับซ้อนจนยากที่จะอธิบายในเชิงสาเหตุและผลลัพธ์ได้ เพราะการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด
ต่างเป็นปัจจัยเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน  ส าหรับผลการพัฒนาในด้านบวกนั้นได้แก่  การเพ่ิมขึ้นของ
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อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจความเจริญทางวัตถุและสาธารณูปโภคต่างๆ  ระบบสื่ อสารที่
ทันสมัยหรือการขยายปริมาณและการศึกษาอย่างทั่วถึงมากขึ้น  แต่ผลด้านบวกเหล่านี้กระจายไปถึง
คนชนบทหรือผู้ด้อยโอกาสในสังคมน้อย  แต่ว่ากระบวนการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้เกิดผลลบ
ติดตามมาด้วย  เช่น การขยายตัวของรัฐเข้าไปในชนบทได้ส่งผลให้ชนบทเกิดความอ่อนแอในหลาย
ด้านทั้งการต้องพ่ึงพิงตลาดและพ่อค้าคนกลางในการสั่งสินค้า ความเสื่อมโทรมทรัพยากรธรรมชาติ  
ระบบความสัมพันธ์แบบเครือญาติ  และการรวมกลุ่มตามประเพณีเพ่ือการจัดการทรัพยากรที่เคยมี
อยู่แต่เดิมแตกสลายลง  ภูมิความรู้ที่เคยใช้แก้ไขปัญหาต่างๆและสั่งสมปรับเปลี่ยนกับมา ถูกลืม
เลือนและเริ่มสูญหายไป  สิ่งส าคัญก็ คือ  ความพอเพียงในการด ารงชีวิต  ซึ่งเป็นเงื่อนไขพ้ืนฐานที่
ท าให้คนสามารถพ่ึงตนเองและด าเนินชีวิตไปได้อย่างมีศักดิ์ศรีภายใต้อ านาจและความมีอิสระในการ
ก าหนดชะตาชีวิตตนเอง  ความสามารถในการควบคุมและจัดการเพ่ือให้ตนเองได้รับการสนองตอบ
ต่อความต้องการต่างๆ รวมทั้งความสามารถในการจัดการปัญหาต่างๆได้ด้วยตนเองซึ่งทั้งหมดถือว่า
เป็นศักยภาพพ้ืนฐานที่สังคมไทยเคยมีมาก่อนต้องถูกกระทบกระเทือน   ประเทศจึงมีสภาพ
เศรษฐกิจที่คลอนแคลนไม่มั่นคง ไม่สามารถยืนบนขาตัวเองได้  เพราะต้องพ่ึงพาต่างประเทศ และ
เกิดความ  “ล่มสลาย” จนเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจในปี พ.ศ.2540 โดยที่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวทรงพิจารณาถึงปัญหาเหล่านี้  จึงทรงสร้างปรัชญาที่เหนือกว่าทฤษฎี คือ “ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาของประเทศและเป็นแนวทางในการด ารงชีวิตของ
ประชาชน เพ่ือให้อยู่รอดได้อย่างมั่นคงและเป็นดั่งแสงน าทางไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  
 ด้วยปัญหาและความส าคัญดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง “การน า
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแสงน าทางสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในชุมชนบ้านสะพานผัก” เพ่ือศึกษาสภาพ
ปัจจุบันของประชาชนใน การใช้เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแสงน าทางสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในชุมชนบ้าน
สะพานผัก  เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรค ของประชาชนในการใช้เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแสงน า
ทางสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในชุมชนบ้านสะพานผัก  และเพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะของประชาชนในการ
ใช้เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแสงน าทางสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในชุมชนบ้านสะพานผัก   
 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษา การน าเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแสงน าทางสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืนในชุมชนบ้านสะพานผัก 
 1.  เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันของประชาชนในการน าเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแสงน าทางสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืนในชุมชนบ้านสะพานผัก 
 2.  เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรค ของประชาชนในการน าเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแสงน า
ทางสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในชุมชนบ้านสะพานผัก  
 3.  เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะของประชาชนในการน าเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแสงน าทางสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืนในชุมชนบ้านสะพานผัก 
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3. ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การน าเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแสงน าทางสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในชุมชนบ้าน
สะพานผัก มีขอบเขตที่จะท าการวิจัยดังนี้ 
 1. ศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 1.1 ด้านเศรษฐกิจ 
 1.2 ค้านสังคมและวัฒนธรรม 
 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1.4 ด้านการลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ 
 1.5 ด้านการจัดการครอบครัว 
 1.6 ด้านการมีส่วนร่วม 
 2. พ้ืนที่การศึกษา ชุมชนบ้านสะพานผัก ต าบลมหาสวัสดิ์ อ าเภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุรี   
 3.ประชากรในการศึกษา  คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านสะพานผัก ต าบลมหา
สวัสดิ์อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี มีจ านวนครัวเรือน   604 ครัวเรือน  ประชากรรรวมทั้งหมด 
1,334 คน แยกเป็น  ชาย 551  คน หญิง 783 คน  
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ  ซึ่งมีข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
 1.  ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล   
จากแบบสัมภาษณ์แบบโครงสร้าง และสังเกต 
 2.  ข้อมูลทุติยภูมิ  (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลทาง
วิชาการท่ีเป็นเอกสาร  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาประกอบการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านสะพานผัก ต าบลมหาสวัสดิ์ อ าเภอบาง
กรวย จังหวัดนนทบุรี มีจ านวนครัวเรือน  604 ครัวเรือน  ประชากรรวมทั้งหมด 1,334 คน แยก
เป็น   ชาย   551  คน  หญิง 783  คน 
 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้   คือ ประชาชนเกษตรกรผู้เป็นหัวหน้าครัวเรือน 
ชุมชนบ้านสะพานผัก ต าบลมหาสวัสดิ์ อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ที่เป็นเกษตรกร โดยสุ่มจาก
ประชากรทั้งหมดจ านวน  37  คน  โดยแยกเป็นเพศชาย  25 คน  เพศหญิง 12  คน  สนทนากลุ่ม
ย่อย   1    กลุ่ม   จ านวน 7 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้และวิธีการที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี้ 
 1.แบบสังเกต : ผู้วิจัยใช้กระบวนการสังเกตประกอบการซักถาม การจดบันทึกและ
บันทึกภาพเก่ียวกับ 
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 2.แบบสัมภาษณ์   :  ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์เจาะลึก ได้แก่ กรอบการสัมภาษณ์เกี่ยวกับ
สภาพปัจจุบันของ การใช้เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแสงน าทางสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในชุมชนบ้าน
สะพานผัก   ปัญหาและอุปสรรคของการใช้เศรษฐกิจพอเพียง  ตลอดจนข้อเสนอแนะในการใช้
เศรษฐกิจพอเพียง 
 การสร้างเครื่องมือ 
 แบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การน า
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแสงน าทางสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในชุมชนบ้านสะพานผัก เป็นแนวทางในการ
สัมภาษณ์ 
 

5. ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาได้ข้อสรุปดังนี้ 
 1.สภาพปัจจุบันของประชาชน การน าเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแสงน าทางสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืนในชุมชนบ้านสะพานผัก  สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
 1.1  ด้านเศรษฐกิจ  ชุมชนบ้านสะพานผักเป็นชุมชนที่มีระบบเศรษฐกิจเป็นแบบระบบ
การพ่ึงพาตนเอง  และพ่ึงพากันเอง  มีชีวิตที่เรียบง่ายมีความประหยัดไม่ฟุ่มเฟือย  ยึดทางสายกลาง  
รู้จักพอ  พอดี  พอประมาณและพอใจ  พ่ึงพาตนเองได้ จะเห็นได้จากการที่ประชาชนในชุมชนมีการ
จัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายของครัวเรือน ตลอดจนการออมในรูปแบบของกลุ่ม 
 1.2  ด้านสังคมและวัฒนธรรม  พบว่าชุมชนบ้านสะพานผัก ยังมีวัฒนธรรมและความ
เป็นอยู่ของสังคมแบบสังคมชนบทมีการช่วยเหลือ  เกื้อกูลกันระหว่างคนในชุมชนมีขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่สืบทอดต่อกันมา มีการร่วมใจกับด ารงรักษาวัฒนธรรมประเพณีต่างๆแต่ดั้งเดิม   
เช่น  ประเพณีวันสงกรานต์    ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา  ประเพณีวันส าคัญทางศาสนาประเพณี
วันขึ้นปีใหม่  เป็นต้น  เพ่ือสืบทอดให้ลูกหลานต่อไป 
 1.3  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  พบว่าชุมชนบ้านสะพานผัก เป็นชุมชนที่ประกอบอาชีพ
โดยการสุจริต  ซึ่ งส่ วนใหญ่ของชุมชนจะประกอบอาชีพปลูกผัก ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ    
ทุกครอบครัวมีความขยัน  อดทนในการประกอบสัมมาอาชีพของตนเอง  โดยไม่ไปเบียดเบียนคนอ่ืน  
และไม่เบียดเบียนตนเองด้วย 
 1.4  ด้านการลดรายจ่าย  เพิ่มรายได้  พบว่าชุมชนบ้านสะพานผัก ด าเนินกิจการต่างๆ ที่
พ่ึงพาตนเองได้  จะเห็นได้จากการด าเนินกิจกรรมด้านการเกษตรของชุมชนควบคู่กันไปกับการท าให้
เกิดการลดรายจ่าย  และยังเพ่ิมรายได้ของชุมชนอีกทางหนึ่ง  ท าให้ชุมชนมีความพออยู่พอกิน 
 1.5 ด้านการบริหารจัดการในครอบครัวพบว่า ชุมชนบ้านสะพานผัก น าหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงเข้ามาใช้ในรูปแบบการจัดท าบัญชีครัวเรือน มีอาชีพการปลูกพืชผักและไม้ดอกไม้ประดับ  
ยังมีการเลี้ยงปลา เป็ด ไก่ ไว้เป็นอาหารในครอบครัว  บางครอบครัวที่ไม่มีอาชีพท าสวนก็ปลูก
พืชผักสวนครัวไว้กินเอง ท าให้การบริหารจัดการเรื่องการใช้จ่ายของครอบครัวและการบริหารเวลา
ให้เป็นประโยชน์แก่ครอบครัวเป็นการช่วยลดรายจ่ายได้ 
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 1.6  ด้านการมีส่วนร่วม  พบว่าชุมชนบ้านสะพานผัก เกือบทุกครอบครัวได้มีส่วนร่วม
ของชุมชน  เช่น การได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการหมู่บ้าน  กรรมการกลุ่มต่างๆที่มีอยู่ในหมู่บ้าน  
การดูแลทรัพยากรของหมู่บ้าน เช่น ถนน คลอง บ่อน้ า ตลอดจนการร่วมกิจกรรมงานพัฒนาหมู่บ้าน
ต่างๆ 
 สรุป  ชุมชนบ้านสะพานผัก ในสภาพปัจจุบันได้น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาปฏิบัติใน
ชุมชนในระดับปัจเจกบุคคล  ครอบครัว และชุมชน เป็นการขยายการรวมกลุ่มที่มากขึ้น  ดังนั้นจะ
เห็นได้ว่าหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริเป็นหลักการที่มุ่งเน้นให้เรามีความพออยู่พอ
กิน โดยให้เลี้ยงตนเองได้อย่างแข็งแรง และความร่วมมือร่วมใจของชุมชน 
 2.  ปัญหาและอุปสรรคของประชาชนในการน าเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแสงน าทางสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืนในชุมชนบ้านสะพานผัก  จากการศึกษาพบว่ามีประเด็นปัญหาและอุปสรรค  3  
ประการได้แก ่
 2.1 ด้านบุคลากรผู้ด าเนินกิจกรรมในชุมชน  ผู้ด าเนินกิจกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
จะต้องเป็นผู้ชอบท างานหนัก  มีความซื่อสัตย์ สนุกกับการเรียนรู้ ชอบสร้างและแก้ไขปัญหาให้ 
ตนเอง และเห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันใน  ซึ่งปัจจุบันบุคลากรที่มีลักษณะเช่นนี้ หาได้ยากและ
ขาดแคลนในชุ มชน   เพร าะคนส่ วน ใหญ่ที่ เ ป็ น วั ยหนุ่ มส าวจะ ไม่ มี เ ว ล าอยู่ กั บบ้ าน  
ต้องออกไปท างานนอกบ้านในเมือง  จึงเหลือแต่ผู้ใหญ่ในครอบครัวซึ่งเป็นวัยกลางคนจนวัยชราที่ยัง
ยึดอาชีพดั้งเดิมคือ ปลูกผัก ท าสวน ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ 
 2.2 การด าเนินกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านสวนผักขาดแคลนวิทยากรและ
ผู้รู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ที่จะมาให้ความรู้ต่อการน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนเสื่อมโทรม  เศรษฐกิจในครอบครัวตกต่ า  ความไม่ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
 2.3 ด้านความรู้ความเข้าใจ พบว่าชุมชนบ้านสะพานผักมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับวัตถุประสงค์และความหมายของหลักการที่แท้จริง  
คือ เข้าใจว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องของการท าเกษตรแบบในครัวเรือน คือ ปลูกผักไว้กินเองใน
ครัวเรือน  
 3.ข้อเสนอแนะของชุมชน การใช้เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแสงน าทางสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ในชุมชนบ้านสะพานผัก 
 จากการสนทนากลุ่มย่อยในการน าเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแสงน าทางสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ในชุมชนบ้านสะพานผัก ซึ่งประกอบด้วยผู้น าครัวเรือนที่เป็นเกษตรกรจ านวน 7 คน สามารถสรุปได้
ดังนี้ 
 1. ควรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้น าชุมชนและประชาชนในชุมชนโดยการน ากรณี
ตัวอย่างจากชุมชนต่างๆ ที่ประสบผลส าเร็จมาถ่ายทอดประสบการณ์ 
 2. หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น อ าเภอบางกรวย ควรให้การสนับสนุนด้านนโยบาย
และงบประมาณในการพัฒนาความรู้เพ่ือเป็นองค์ความรู้ในการพัฒนาชุมชนและบุคลากรของชุมชน
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อย่างต่อเนื่อง และมีการให้ความสนับสนุนช่วยเหลือในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ควรส่งเสริมการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริงจังให้เป็นแนวนโยบายในการขจัด
ความยากจนของชุมชน  
 4.ควรหาวิธีส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วมของคนในชุมชน  
เช่น  การจัดทัศนศึกษาดูงานชุมชนที่ประสบผลส าเร็จ 
 

6. การอภิปรายผล 
 จากการศึกษาการน าเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแสงน าทางสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในชุมชนบ้าน
สะพานผัก  มีประเด็นที่น่าสนใจน ามาอภิปรายดังนี้ 
 สภาพปัจจุบันของประชาชนในการน าเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแสงน าทางสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืนในชุมชนบ้านสะพานผัก 
 จากการวิจัยพบว่า ชุมชนบ้านสะพานผักมีพ้ืนฐานของชุมชนเป็นชุมชนเกษตรกรรม
ด าเนินการเลี้ยงชีพของตนเองโดย มีความเป็นอยู่ที่ เรียบง่าย ประหยัดไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย  
ใช้ชีวิตในทางสายกลาง รู้จักพอดี พอประมาณและพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ มีความเอ้ือเฟ้ือเมตตาอาทร
ต่อกันร่วมมือและช่วยเหลือกัน ไม่เบียดเบียนกันไม่เอารัดเอาเปรียบไม่มุ่งท าร้ายต่อกันและยัง
ประกอบสัมมาอาชีพด้วยความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือที่จะให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้
เพ่ือให้หลุดพ้นจากความทุกข์ให้สามารถพออยู่พอกินและไม่เป็นทาสของอบายมุขและวัตถุนิยมซึ่ง
นับว่าเป็นชุมชนที่ดีอีกชุมชนหนึ่งที่ได้พบ จากการศึกษาในครั้งนี้ สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงของ Suntorn Kulvatanapong  (2544 : 55)  ที่กล่าวว่า   เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง 
ความสามารถของชุมชนเมือง  รัฐ ประเทศ  หรือภูมิภาคหนึ่งๆ  ในการผลิตสินค้าและบริการทุก
ชนิดเพ่ือเลี้ยงสังคมนั้นๆได้โดยไม่ต้องพ่ึงพาปัจจัยต่างๆที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของ และยังสอดคล้องกับ
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของ Patanaporn Chatvirote (2545: 125)  กล่าวว่า  วิธีด าเนินการชีวิต
ของคนโดยการพ่ึงพาตนเอง  มีความประหยัดพัฒนาตนเองให้มีการเรียนรู้ภูมิปัญญาสอดคล้องกับ
สภาพท้องถิ่น  รู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณค่าอย่างยั่งยืน  มี จิตส านึกที่ดี
ต่อตนเองและสังคม ช่วยเหลือเกื้อกุลกัน ถือเป็นแนวทางที่คนไทยจะต้องรู้เพ่ือน าไปปฏิบัติในการ
ด าเนินชีวิต   
 ปัญหาและอุปสรรคของประชาชนในการน าเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแสงน าทางสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืนในชุมชนบ้านสะพานผัก 
 จากการวิจัยพบว่ามีประเด็นปัญหาและอุปสรรค  3  ประการได้แก ่
 2.1 ด้านบุคลากรผู้ด าเนินกิจกรรมในชุมชน ผู้ด าเนินกิจกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
จะต้องเป็นผู้ชอบท างานหนัก มีความซื่อสัตย์ สนุกกับการเรียนรู้ ชอบสร้างและแก้ไขปัญหาให้ 
ตน เอง  และ เห็ นคุณค่ า ของการอยู่ ร่ ว มกัน ใน  ซึ่ งปั จจุ บั นบุ คลากรที่ มี ลั กษณะเช่ นนี้  
หาได้ยากและขาดแคลนในชุมชน เพราะคนส่วนใหญ่ที่เป็นวัยหนุ่มสาวจะไม่มีเวลาอยู่กับบ้าน  
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ต้องออกไปท างานนอกบ้านในเมือง จึงเหลือแต่ผู้ใหญ่ในครอบครัวซึ่งเป็นวัยกลางคนจนถึงวัยชราที่
ยังยึดอาชีพดั้งเดิม  คือ  ปลูกผัก ท าสวน  จากการสังเกตและสอบถามพบว่า  ปัจจุบันคนในวัยหนุ่ม
สาวจะไม่พบในชุมชน  ในปัจจุบันจึงได้เกิดปัญหาคนในวัยท างานที่จะมาสืบสานหรือด าเนินการต่อ
จากคนรุ่นปัจจุบัน  ซึ่งการด าเนินกิจกรรมจะต้องอาศัยคนวัยท างาน วัยหนุ่มสาวเข้ามาช่วย   
เพราะการท างานด้านนี้จะต้องอาศัยความตั้งใจ อดทนและขยัน   ในการท าให้ชุมชนสามารถ
พ่ึงตนเองได้ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการพ่ึงตนเองตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง โดยยึดหลัก
ส าคัญ 5 ประการ ตามแนวคิดของ  Sumet Tantivetchakul  (2549 : 15)  ได้แก่   
1) พ่ึงตนเองทางจิตใจคนที่สมบูรณ์พร้อมต้องมีจิตใจที่เข้มแข็ง  มีจิตส านึกว่าตนนั้นสามารถ
พ่ึงตนเองได้  ดังนั้น  จึงควรที่จะสร้างพลังผลักดันให้มีภาวะจิตใจฮึกเหิมต่อสู้ชีวิตด้วยความสุจริต  
แม้อาจจะไม่ประสบผลส าเร็จบ้างก็ตาม  มิพึงควรท้อแท้ให้พยายามต่อไป  2) พ่ึงตนเองทางสังคม 
โดยการเสริมสร้างให้แต่ละชุมชนในท้องถิ่นได้ร่วมมือช่วยกันและกัน  3) พ่ึงตนเองได้ทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ  คือ การส่งเสริมให้มีการน าเอาศักยภาพของผู้คนในท้องถิ่นสามารถ เสาะ
แสวงหาทรัพยากรธรรมชาติหรือวัสดุในท้องถิ่นที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มาประยุกต์ใช้กับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น (Local  Wisdom)  ซึ่งส่งผลให้เกิดการพัฒนาประเทศได้อย่างดียิ่ง  4) พ่ึงตนเองได้
ทางเทคโนโลยี  โดยส่งเสริมให้มีการศึกษาทดลองทดสอบเพ่ือให้ได้มาซึ่งเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่
สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศและสังคมไทย และสิ่งส าคัญสามารถน าไปใช้ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม  
5) พ่ึงตนเองได้ในทางเศรษฐกิจ  หมายถึง สามารถอยู่ได้ด้วยตนเองในระดับเบื้องต้น คือ แม้ไม่มีเงิน
ก็ยังมีข้าว  ปลา  ผัก  ผลไม้  ในท้องถิ่นของตนเองเพ่ือการยังชีพ และสามารถน าไปสู่การพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศในระดับมหภาคต่อไปได้ด้วย 
 2.2 การด าเนินกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงขาดวิทยากรและผู้น าที่มีความรู้เกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียง  พบว่าชุมชนบ้านสะพานผักเป็นชุมชนที่อยู่กระจายตัวไปตามพ้ืนที่ริมคลองมหา
สวัสดิ์ในการด าเนินกิจกรรม  จึงควรมีการจัดพ้ืนที่ด าเนินกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการถาวร
และให้อ าเภอบางกรวยจัดเจ้าหน้าที่ข้าราชการมาให้ความรู้อย่างต่อเนื่องต่อการน าหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนเสื่อมโทรม  เศรษฐกิจในครอบครัวตกต่ า   
ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น การจัดอบรม การปฏิบัติกรรม  การบรรยาย    
ซึ่งสอดคล้องกับการใช้แผนด าเนินการสร้างขบวนการขับเคลื่อนหลักการเศรษฐกิจพอเพียงของ
ชุมชนบ้านสะพานผัก  โดย Seri Pongpit : 2549: 54)  ได้เสนอไว้ 4  แผนงาน  คือ  1) แผนงาน
เชื่อมโยงเครือข่ายเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง  โดยสร้างแกนกลางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียง  เพ่ือท าหน้าที่ขยาย  เชื่อมโยง  และพัฒนาเครือข่ายแห่งการเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียง  2)  แผนงานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษาวิจัยโดยพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียงในด้านต่างๆ  ที่ชี้ให้เห็นแนวทาง  วิธีการ  ตลอดจนประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการ
ใช้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นพ้ืนฐานในการด าเนินชีวิต  3) แผนงานสร้างหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้  โดยสร้างรูปแบบของกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ  
เช่น  ผู้บริหาร  ผู้น าชุมชน  วิทยากรกระบวนการ  ครู  ข้าราชการ  ทหาร  ต ารวจ  นักการเมือง  
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เป็นต้น  และ 4)  แผนงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และรณรงค์เพ่ือสร้างกระแสสังคมโดยสร้างความรู้  
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในวงกว้าง  ปลูกฝังค่านิยม  และสร้างจิตส านึกให้
ประชาชนค านึงถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต  ทั้งนี้  ในการประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่จะต้องมีวิธีการและรูปแบบในการสื่อสารเพ่ือการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับเนื้อหาและ
แนวคิดของหลักปรัชญา 
 2.3 ด้านความรู้ความเข้าใจ พบว่าชุมชนบ้านสะพานผักมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับวัตประสงค์และความหมายของหลักการที่แท้จริง คือ 
เข้าใจว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องของการท าเกษตรแบบในครัวเรือน คือ ปลูกผักไว้กินเองใน
ครัวเรือน   สอดคล้องกับค ากล่าวของจิ Jirayu Israngkul Na Ayuthaya and Priyanut 
Pibulsaravut (2553) “เศรษฐกิจพอเพียงมิได้จ ากัดเฉพาะเกษตรกรหรือชาวไร่ชาวนาเพียงเท่านั้น  
แต่เป็นเศรษฐกิจของทุกคนทุกอาชีพทั้งที่อยู่ในเมืองและอยู่ในชนบท  ผู้ที่เป็นเจ้าของโรงงาน
อุตสาหกรรมและบริษัทในระบบเศรษฐกิจพอเพียง  ถ้าจะต้องขยายกิจการก็จะขยายเพราะความ
เจริญเติบโตจากเนื้อของงาน  โดยอาศัยการขายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปหรือหากจะกู้ยืมก็กระท า
ตามความเหมาะสม”   และยังสอดคล้องแนวคิดของ Sunai Setboonsarng (2551: 59)  ที่แสดง
ความเห็นว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ  คือ  “ในการท าอะไรสักอย่างเราต้อง
มีเป้าหมายหรือเข็มมุ่งว่าต้องการผลอะไร  หรือท าไปเพื่ออะไรก่อนเหมือนเรือที่จะออกเดินทางไปใน
ท้องทะเลก็ต้องก าหนดจุดหมายว่าจะแล่นไปที่ไหน  เพ่ืออะไรแล้ว  ตั้งหางเสือเรือให้ตรงทิศทางเรือ
ก็อาจจะแล่นวนอยู่กลางทะเลลึก”  
 นอกจากนี้  ผู้วิจัยได้พบจากการสังเกตและสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างว่า ชุมชนรู้จักน าวัสดุที่
ไม่ใช้แล้ว มาดัดแปลงให้ใช้ประโยชน์ได้อีก  เช่น  กระถาง  ถังน้ า กาละมัง  ซึ่งแสดงว่าชุมชนบ้าน
สะพานผักรู้จักประหยัดและความคุ้มค่าในการน าวัสดุเหลือใช้มาดัดแปลงใช้ประโยชน์ได้อีก   
สอดคล้องกับการศึกษาของณภัทร  วงศ์อร่าม  ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับคุณภาพชีวิตของบุคลากรเทศบาลต าบลประโคนชัย อ าเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรัมย์  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรเทศบาลต าบลประโคนชัย อ าเภอ
ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  จ านวน 390 คน ผลการวิจัยพบว่า  (1) บุคลากรเทศบาลต าบลประโคน
ชัยมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านความพอประมาณ ได้แก่ 
ควรค านึงถึงรายรับและรายจ่ายก่อนการตัดสินใจด าเนินการใช้จ่ายทุกครั้ง  ด้านความมีเหตุผล 
ได้แก่ ควรใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด  ด้านมีมีภูมิคุ้นกันในตัว ได้แก่ ควรมีวินัยใน
การใช้จ่ายเงิน และรู้จักเก็บออมไว้ใช้ในยามจ าเป็น     
 ปัญหาประการสุดท้ายที่พบจากชุมชนคือความไม่เข้าใจของค าว่าเศรษฐกิจพอเพียงของ
ชุมชน  ซึ่งจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจะพบว่า ชุมชนได้ด าเนินการเกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงอยู่แล้วซึ่งประกอบด้วย  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้านคุณธรรมจริยธรรม  ด้านการลด
รายจ่ายเพ่ิมรายได้ ด้านการจัดการครอบครัว ด้านการมีส่วนร่วม แต่ชุมชนมีความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกษตรเพียงด้านเดียว ดังนั้น ปัญหานี้ ผู้วิจัยเห็น
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ว่าแก้ไขโดยให้ความรู้ความเข้าใจหลักการเศรษฐกิจพอเพียงที่ถูกต้อง  ตามแนวทางการศึกษาของ
ศิลา  สันติธรรม ศึกษาเรื่องความรู้ความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้ที่มีภูมิล าเนาในเขต
จังหวัดอุดรธานี  ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจากผู้ที่มีภูมิล าเนาในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้น
ไป จ านวน 400 ราย  ผลการศึกษาพบว่า ผู้ที่มีภูมิล าเนาในเขตจังหวัดอุดรธานีส่วนใหญ่มีความรู้
ความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับปานกลาง โดยปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรู้
ความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ได้แก่ อายุ  สถานภาพสมรส   
ลักษณะครอบครัว สถานะของการอยู่อาศัย  ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในเขตจังหวัดอุดรธานี ระดับ
การศึกษา พ้ืนฐานการศึกษา อาชีพ ประสบการณ์ท างาน การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง รายได้เฉลี่ยต่อเดือน การออมเงิน และการบริจาคทรัพย์เพ่ือสาธารณประโยชน์  
และการอาศัยในชุมชนที่น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ   ข้อเสนอแนะจากการศึกษา คือ 
ภาครัฐควรส่งเสริมให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้มากขึ้นควบคู่กับการพัฒนา
รูปแบบให้น่าสนใจมากขึ้นเพ่ือจะได้เข้าถึงประชาชนทุกล าดับชั้นเนื่องจากปัจจุบันจะเห็นว่า การ
น าเสนอผ่านสื่อมวลชนสามารถให้ความรู้ความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับผู้ที่มีการศึกษาสูง
ได้ค่อยข้างดีแล้ว แต่ยังไม่สามารถสื่อสารให้กับผู้ที่มีระดับการศึกษาต่ าให้เข้าใจได้ ควรใช้รูปแบบ
การน าเสนอแบบใหม่ๆเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ถูกต้อง   
 

7. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 1.  อ าเภอบางกรวย ซึ่งเป็นหน่วยราชการในพ้ืนที่ของชุมชน ควรเข้ามาให้ชุมชนมีความรู้
ความเข้าใจเกีย่วกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 2..  ควรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้น าชุมชนและประชาชนในกรณีตัวอย่างจาก
ชุมชนต่างๆที่ประสบผลส าเร็จ 
 3.  ควรสนับสนุน ส่งเสริม เผยแพร่ผลงานที่ประสบผลส าเร็จเพ่ือให้ชุมชนได้น าไปเป็น
ต้นแบบในการด าเนินงาน 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 1.  ควรศึกษาผลที่เกิดจากการน าเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริมา พัฒนา
กิจกรรมบนพื้นฐานของศักยภาพของชุมชนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาอย่างสมดุล 
 2.  ควรศึกษาเปรียบเทียบหมู่บ้านชุมชนที่น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติแล้วเกิดผล
ส าเร็จกับหมู่บ้าน ชุมชนที่น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติแล้วล้มเหลวว่ามีปัจจัยอะไรบ้าง 
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เสียทุกภาคส่วน อันได้แก่ เกษตรกร ชุมชนท้องถิ่น ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมบริการ ตลอดจน
ผู้น าและบุคลากรภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จะต้องมีความพร้อมในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วม
และบูรณาการความร่วมมือกัน ในการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตรอินทรีย์ในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่น
สารสินธุ์ให้มีความสามารถทางการแข่งขันในตลาดการท่องเที่ยว สามารถตอบสนองและสร้าง
ประสบการณ์ที่ประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวได้ ไปพร้อมๆกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยผ่าน
กระบวนการขับเคลื่อนที่ส าคัญ คือ 1) การจัดการองค์การชุมชนเพ่ือการท่องเที่ยว 2) การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เพ่ือการท่องเที่ยว 3)การจัดการห่วงโซ่คุณค่าทางการท่องเที่ยว  4) การจัดการการ
ท่องเที่ยวยั่งยืน 5) การจัดการการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ 6) การจัดการการตลาดการท่องเที่ยว  
7) การจัดการการท่องเที่ยวเชิงกลยุทธ์ และ 8) การสร้างเครือข่ายทางการท่องเที่ยว  
 

ค าส าคัญ: การท่องเที่ยววิถีเกษตร, การท่องเที่ยววิถีเกษตรอินทรีย์, ร้อยแก่นสารสินธุ์ 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were to study the various contexts related 
to organic farming tourism in Roi Kaen Sarn Sin Provinces Cluster, Northeast of 
Thailand as follows: 1) To assess the tourism situation, 2) to collect the information 
and assess the readiness of the tourist attraction, 3) to study the behavior and the 
requirement of Thai tourists towards the tourism model, and 4) to suggest the 
model of organic farming tourism development. The research used a combined 
approach of qualitative research. The instruments used in this research were In- 
depth interview  (The samples were four main groups of informants, including of  
36 people.), Survey and Assessment form for the readiness of tourist attraction 
 (29 tourist attractions), the Focus Group, Pilot trials in holding  tourism activities. 
The data were analyzed with Matrix Table, SWOT Analysis, 7S of McKinsey Model, 
and Porter's Diamond Model, and summarized by content analysis. For the 
quantitative research, the instruments were questionnaires. The samples were 446 
tourists. The data were analyzed with descriptive statistics, including such as mean, 
percentage, standard deviation. 
 The findings were: The model of organic farming tourism development, 
which was suitable for the Roi Kaen Sarn Sin Provinces Cluster, will be based on the 
availability of local resources, including the natural resources, social and cultural 
resources, environment resources and important events, and stakeholders in all 
sectors, including farmers, local communities, entrepreneurs in the Hospitality 
Industry as well as leaders, and personnel involved in government sector. They 
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must be ready to engage in tourism development and integration synergies in 
organic farming tourism development in the Roi Kaen Sarn Sin Provinces Cluster in 
order to be competitive in the tourism market. Furthermore, it can respond and 
create a memorable experience to tourists along with the development of 
sustainable communities through major driven processes: 1)Community organization 
management for tourism, 2) Human resources development for tourism, 3) the 
tourism value chain management, 4) Sustainable tourism management,  5) Creative 
tourism management, 6) Tourism marketing Management. 7) Tourism Strategic 
management, and 8) Creating tourism network . 
 

Keywords: Agro tourism, Development, Model 
 

1. บทน า 
 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง หรือกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ 
ประกอบด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ รวมกลุ่มตามนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทย ปี พ.ศ.2546 ที่ต้องการให้กลุ่มจังหวัดบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์แบบ 
บูรณาการ  เป็นกลุ่มจังหวัดที่ตั้งอยู่บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก–ตะวันตก (East-West 
Economic Corridor: EWEC) ซึ่งส่งผลดีในด้านการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงกับ
ประเทศในอาเซียน ผนวกกับการเป็นศูนย์กลางทางการศึกษา การแพทย์ การคมนาคมขนส่ง  
การกระจายสินค้า การประชุมสัมมนา การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ท าให้เป็นกลุ่มจังหวัดที่
มีเศรษฐกิจขยายตัวสูงที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการรวมตัวประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economics Community: AEC) ในปี พ.ศ. 2558 เกิดการคาดการณ์ว่ากลุ่ม
จังหวัดจะมีการเติบโตก้าวกระโดด ทั้งการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว (ส านักบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง , 2554) ปัจจัยที่เป็นโอกาสส่งเสริม
ทางการท่องเที่ยวที่เห็นได้ชัด คือ การเพ่ิมจ านวนเที่ยวบินและเส้นทางการบินของสายการบินต่างๆ 
ยังสนามบินจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดร้อยเอ็ด การเป็นที่ตั้งของสถานกงสุลใหญ่ 3 ประเทศ  
คือ ประเทศลาว ประเทศเวียดนาม และประเทศจีน มีสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ประเทศเปรู และอยู่ใน
ระหว่างการด าเนินการตั้งสถานกงสุลอีก 2 ประเทศ คือ ประเทศญี่ปุ่นและประเทศสหรัฐอเมริกา 
การได้รับคัดเลือกจากส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน. หรือ TCEB: 
Thailand Convention and Exhibition Bureau) ให้เป็น 1 ใน 5 จุดหมายปลายทางส าหรับไมซ์
ประเทศไทย การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งเพ่ือเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซียน ชี้ให้เห็น
โอกาสการเติบโตทางการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดได้เป็นอย่างดี  
 จากโอกาสส่งเสริมทางการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดข้างต้น ท าให้กลุ่มจังหวัดควรที่จะ
ออกแบบ พัฒนาและน าเสนอการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ เพ่ือตักตวงโอกาสที่เข้ามาให้สามารถได้รับ
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ประโยชน์สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม (Phinyo  Phuthet, 2559: 231) และหาก
พิจารณาคุณสมบัติของการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ที่ให้ความส าคัญกับการต่อยอดจากฐานทรัพยากร
เดิมที่มีอยู่ในชุมชน พบว่า รูปแบบการท่องเที่ยวที่กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ควรให้ความสนใจ
และพัฒนาเพ่ือรองรับโอกาสในการเติบโตของพ้ืนที่รูปแบบหนึ่ง คือ การท่องเที่ยววิถีเกษตร (Agro 
Tourism) โดยก าหนดขอบเขตวิถีการเกษตร คือ การท าการเกษตรในระบบอินทรีย์ เท่านั้น 
เนื่องจากเป็นระบบเกษตรที่สอดคล้องกับกระแสความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน สอดคล้องกับ
นโยบายส่งเสริมการเกษตรของกลุ่มจังหวัด และศักยภาพของกลุ่มจังหวัดที่มีเกษตรกรประสบ
ความส าเร็จ ได้รับการรับรองมาตรฐาน Organic Thailand แล้วจ านวนมาก การท่องเที่ยววิถี
เกษตร เป็นเครื่องมือที่รัฐบาลหลายประเทศทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้ว  (Cànoves, G., M. 
Villarino, G.K. Priestley and A. Blanco, 2004: 755–769)และประเทศก าลังพัฒนา 
(Briedenhann, J., & Wickens, E, 2004: 71-79) ใช้ในการพัฒนาประเทศส าหรับพ้ืนที่ชนบท 
ด้วยการส่งเสริมและพัฒนาการท าการเกษตรอินทรีย์ให้เป็นสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว 
(Ceballos-Lascurain, H, 1996) โดยเหตุผลส าคัญที่ท าให้การท่องเที่ยวในพ้ืนที่ชนบทและพ้ืนที่
เกษตรกรรม ได้รับการสนับสนุน (Roberts, L., & Hall, D, 2001) คือ การท่องเที่ยวชนบท
ก่อให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การกระจายการลงทุน และการจ้างงานในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว ก่อให้เกิดรายได้เสริมให้แก่ภาคเกษตรกรรม 
 อย่างไรก็ตาม ส าหรับประเทศไทยแล้วยังขาดองค์ความรู้ที่ดีในการน าทรัพยากรและ
กิจกรรมทางการเกษตรในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ทางการท่องเที่ยว เห็นได้จากการพัฒนา 
การท่องเที่ยววิถีเกษตรที่ผ่านมา มีแหล่งท่องเที่ยวจ านวนมากที่ไม่มีการด าเนินการต่อ เพราะไม่
ประสบความส าเร็จทั้งประเด็นของรายได้และประโยชน์จากการท่องเที่ยวต่อกิจกรรมทางการเกษตร 
(Ranee Isichaikul and Others, 2558)  โดยองค์ความรู้ที่ประเทศไทยต้องการ คือ องค์ความรู้
และการพัฒนาด้านการท่องเที่ยววิถีเกษตรที่มุ่งเน้นให้ 1) นักท่องเที่ยวได้รับความรู้และความ
เพลิดเพลิน 2) เกษตรกรเจ้าของพ้ืนที่เกษตรตลอดจนชุมชนท้องถิ่น ได้รับประโยชน์จากการ
ท่องเที่ยวอย่างแท้จริง 3) แนวทางการป้องกันผลกระทบของการพัฒนาการท่องเที่ยวต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรทางการเกษตร และวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น 4) การพัฒนา
ศักยภาพของเกษตรกรให้สามารถจัดการการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ของตนในรูปแบบธุรกิจขนาดเล็ก
ภายในครอบครัวหรือจัดการร่วมกันกับชุมชน โดยการจัดให้มีสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว ที่
พัก อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผลผลิตของชุมชน สร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว
เพ่ือเพ่ิมความเข้มแข็ง และหรือพัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยว เพ่ือร่วมกันประกอบธุรกิจ
เป็นระบบเศรษฐกิจฐานราก เน้นการจัดการทุนและทรัพยากรของชุมชนอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือให้
พ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีค าถามที่ต้องการหาค าตอบ คือ 1) สถานการณ์การ
ท่องเที่ยววิถีเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยและในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ เป็นอย่างไร   
2) แหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรอินทรีย์ในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ มีที่ใดบ้าง และมีความพร้อม
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ด้านการท่องเที่ยวอยู่ในระดับใด 3) นักท่องเที่ยวชาวไทยมีพฤติกรรมและความต้องการต่อรูปแบบ
การท่องเที่ยววิถีเกษตรอินทรีย์ในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์  อย่างไร และ 4) รูปแบบการ
พัฒนาการท่องเทีย่ววิถีเกษตรอินทรีย์ในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ควรเป็นอย่างไร จากประเด็น
ค าถามดังกล่าว ผนวกกับโอกาสในการพัฒนาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ รวมถึงทรัพยากรทางการท่องเที่ยววิถี
เกษตรอินทรีย์ที่มีในพ้ืนที่ ท าให้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวิจัยรูปแบบการพัฒนาการท่องเที่ย ววิถี
เกษตรอินทรีย์ในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ เพ่ือให้การท่องเที่ยววิถีเกษตรอินทรีย์สามารถเป็น
เครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาชุมชน สร้างงาน สร้างอาชีพ กระจายรายได้ สร้างความเป็นธรรม  
และส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นมีความสามารถในการพ่ึงพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งและยั่ งยืน เป็นการ
ท่องเที่ยวที่ส่งผลกระทบด้านลบต่อทรัพยากรและกิจกรรมทางการเกษตรของชุมชนท้องถิ่นน้อย
ที่สุด และเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความประทับใจ
ให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมายได้เป็นอย่างดี 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือประเมินสถานการณ์การท่องเที่ยววิถีเกษตรอินทรีย์ในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่น 
สารสินธุ์ 
 2.2 เพ่ือรวบรวมข้อมูลและประเมินความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรอินทรีย์ใน
กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์  
 2.3 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อรูปแบบ 
การท่องเที่ยววิถีเกษตรอินทรีย์ในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ 
 2.4 เพ่ือเสนอแนะรูปแบบการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตรอินทรีย์ในกลุ่มจังหวัดร้อย
แก่นสารสินธุ์ 
 
3. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ก.การวิจัยเชิงคุณภาพ  
 ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key-Informant) แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมบริการ เกษตรและหรือผู้น าชุมชนเจ้าของพ้ืนที่ท่องเที่ยว  
และนักท่องเที่ยว ท าการสุ่มตัวอย่างแบบลูกโซ่ (Chain Sampling or Snowball Sampling)  
โดยไม่มีการก าหนดขนาดของกลุ่มประชากร แต่จะท าการสัมภาษณ์ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะได้ข้อมูลที่
ถูกต้องและมีความครอบคลุมข้อมูลที่ต้องการ จ านวนทั้งสิ้น 36 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) ได้แก่ ตัวแทน
หน่วยงานภาครัฐ จ านวน 6 คนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมบริการ จ านวน 4 คน เกษตรและหรือ
ผู้น าชุมชนเจ้าของพ้ืนที่ท่องเที่ยว จ านวน 10 คนและตัวแทนนักท่องเที่ยว จ านวน 5 คน  
โดยใช้วิธีสุ่มแบบเจาะจง 
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 ข. การวิจัยเชิงปริมาณ 
 ประชากร ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร 4 
จังหวัด ในช่วงเดือนตุลาคม 2556 – กันยายน 2557 แบ่งกลุ่มตัวอย่างตามพ้ืนที่ (Area/Cluster 
Sampling) ในสัดส่วนที่เท่าๆกันทั้ง 4 จังหวัด คือ จังหวัดละ 100 ชุด โดยท าการสุ่มแบบสอบถาม
ตามความสะดวก (Convenience Sampling) 
 3.2 เครื่องมือการวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ก. การวิจัยเชิงคุณภาพ  
 ในการวิจัยได้แก่แบบการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แบบส ารวจและแบบประเมินความ
พร้อมแหล่งท่องเที่ยว การประชุมกลุ่มย่อย และแบบทดลองจัดการท่องเที่ยวน าร่อง 2 กิจกรรม ท า
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกด้วยเทคนิค SWOT Analysis, McKinsey’s 7S 
Model, Porter’s Diamond Model, Value Chain การก าหนดทางเลือกโดยใช้ TOWS Matrix 
และทดลองจัดกิจกรรมท่องเที่ยวน าร่อง 2 รูปแบบ แล้วท าการประเมินผลการจัดกิจกรรม น าข้อมูล
ที่ได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis) และใช้ตารางเมตริกทริกซ์ (Matrix 
Table) แล้วตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า 
 ข. การวิจัยเชิงปริมาณ  
 เครื่องมือเชิงปริมาณ ได้แก่แบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 3 ท่าน 
เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและความครอบคลุมของเนื้อหาแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์  
น าแบบสอบถามไปทดลองกับผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริงจ านวน 30 ราย ที่งาน
ดอกกระเจียวบานที่จังหวัดชัยภูมิ ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2557 แล้วน ามาทดสอบด้วยโปรแกรม 
SPSS for Windows พบว่า มีค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า (Alpha Coefficient) เท่ากับ 0.8369 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

4. ผลการวิจยั 
 4.1 สถานการณ์การท่องเที่ยววิถีเกษตรอินทรีย์ในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ พบว่า 
มีโอกาสที่จะเติบโต เนื่องจาก การบูรณาการความร่วมมือของกระทรวงการท่องเที่ยว 
และกีฬา และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตรร่วมกัน เนื่องจาก
ภาครัฐให้ความส าคัญว่าเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่สามารถพัฒนาท้องถิ่น สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
สินค้าทางการเกษตร สร้างและกระจายรายได้สู่เกษตรกรและชุมชน สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวที่ต้องการบริโภคสินค้าที่มีความปลอดภัย ปลอดสารเคมี จากแหล่งผลิตที่
มีความน่าเชื่อถือ เป็นแรงกระตุ้นที่ส าคัญที่ท าให้เกิดการเดินทางเพ่ือไปเยี่ยมชมแหล่งผลิต และ
กระบวนการผลิต รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจเฉพาะที่ต้องการเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิต
พ้ืนถิ่นมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น โดยกลุ่มจังหวัดมีจุดเด่น คือ มีความหลากหลายของพ้ืนที่เกษตร 
ทรัพยากรทางการเกษตร ทั้งด้านผลผลิต เทคโนโลยีการผลิต องค์ความรู้ กิจกรรมการเกษตร  
ชุมชนท้องถิ่นมีไมตรีจิตที่ดี มีความเป็นเจ้าบ้านที่ดี และยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตแบบ
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ชุมชนเกษตรกรรมไว้ได้เป็นอย่างดี รวมถึงพ้ืนที่เกษตรส่วนใหญ่ ท าการเกษตรแบบอินทรีย์  
และหลายแปลงได้รับการรองรับมาตรฐาน Organic Thailand และหรือ IFOAM และแปลงที่ยัง
ไม่ได้รับก็อยู่ในกระบวนการรับรองมาตรฐาน แต่มีจุดอ่อนและอุปสรรค คือ เกษตรกร ชุมชนท้องถิ่น 
ขาดความรู้  ทักษะ และประสบการณ์ที่ เหมาะสมในการเป็นผู้ประกอบการการท่องเที่ยว  
การขาดฐานข้อมูลการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ การขาดแคลนงบประมาณ และบุคลากร ทั้งใน
ด้านปริมาณและคุณภาพ มีความต้องการให้จัดกิจรรม FAM Trip (Familiarization Trip) เพ่ือให้
ทุกภาคส่วนทราบข้อมูลการท่องเที่ยว เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ และน าไปสู่การพัฒนาขั้นต่อไป 
 4.2 ทรัพยากรและกิจกรรมการท่องเที่ยววิถีเกษตรอินทรีย์ในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสาร
สินธุ์ พบว่า มีการด าเนินการในรูปแบบการจัดการรายบุคคลและชุมชนหรือหมู่บ้านเกษตรกรรม 
ส่วนใหญ่กิจกรรมการท่องเที่ยวของทุกแหล่งจะเหมือนกัน คือ มีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วม
ระยะสั้น เป็นกิจกรรมให้ความรู้  การจัดจ าหน่ายสินค้า การให้ลู่ทางหรือโอกาสทางธุรกิจ  
และกิจกรรมที่พักแรม ตามล าดับ ในขณะที่พบว่าแต่ละพ้ืนที่มีความโดดเด่นแตกต่างกัน โดยเฉพาะ
ทรัพยากรประเภทสังคมและวัฒนธรรม สอดคล้องกับผลการศึกษาความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยว 
พบว่า ความพร้อมในด้านการดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น 
 ผลการประเมินความพร้อมในภาพรวมของแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรอินทรีย์ในกลุ่ม
จังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ 29 แห่งที่ท าการศึกษา มีความพร้อม อยู่ในระดับสูง (ค่าเฉลี่ย 3.20)  
แหล่งท่องเที่ยวที่มีความพร้อม อยู่ในระดับสูงมาก มี 6 แหล่ง คือ แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
บ้านโคกไม้งาม (ค่าเฉลี่ย 4.60) สวนจารุวรรณ (ค่าเฉลี่ย 4.43) ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติบ้านบุญ 
(ค่าเฉลี่ย 4.43) หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย (ค่าเฉลี่ย 4.40) ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านข้าวเหลืองอินทรีย์ 
(ค่าเฉลี่ย4.13) และศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนสาวะถี (ค่าเฉลี่ย 4.03)  
 4.3 การศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อรูปแบบการ
ท่องเที่ยววิถีเกษตรอินทรีย์ในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง 446 คน ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 65.70) มีอายุระหว่าง 31-40 ปี (ร้อยละ 23.54) จบการศึกษาระดับ
สูงสุด คือ ระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 49.55) มีสถานภาพสมรส โสด (ร้อยละ 58.30) อาชีพหลัก คือ 
เป็นพนักงานเอกชน (ร้อยละ 51.12) ระดับรายได้ต่อเดือน อยู่ที่ระดับ 20,001-30,000 บาท  (ร้อย
ล ะ  4 5 . 2 9 )  ถิ่ น พ า นั ก ใ น ปั จ จุ บั น  คื อ  อ า ศั ย อ ยู่ ที่ ภ า ค ต ะ วั น อ อ ก เ ฉี ย ง เ ห นื อ  
(ร้อยละ 79.60) ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์หลักในการเดินทางท่องเที่ยวครั้งนี้ คือ เพื่อการท่องเที่ยววิถี
เกษตรอินทรีย์ (ร้อยละ 58.52) ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวครั้งนี้ คือ 1-2 วัน  (ร้อยละ 
80.04 )  ระยะเวลาที่ ใช้ ในแหล่งท่องเที่ยววิถี เกษตรอินทรีย์ ในการเดินทางครั้ งนี้  อยู่ที่  
ครึ่งวัน – 1 วัน (ร้อยละ 87.67) ลักษณะการวางแผนจัดการท่องเที่ยวครั้งนี้ คือ วางแผนเอง 
(ร้อยละ 89.24 ในการเดินทางครั้งนี้ ใช้รถยนต์ส่วนตัวเป็นพาหนะเดินทาง (ร้อยละ 71.75)  
โดยส่วนใหญ่แล้วจะเดินทางร่วมกับสมาชิกในครอบครัว (ร้อยละ 30.94) การเดินทางในครั้งนี้ ส่วน
ใหญ่แล้ว ไม่มีการพักค้างแรม (ร้อยละ 84.75 เหตุผลหลักที่เดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร
อินทรีย์ คือ อาหารพ้ืนเมืองรสเด็ด (ร้อยละ 77.58) กิจกรรมที่ต้องการจะท าในแหล่งท่องเที่ยววิถี
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เกษตรอินทรีย์ คือ รับประทานอาหารพ้ืนเมืองรสเด็ด (ร้อยละ 74.89) แหล่งข้อมูลหลักที่กระตุ้นให้
เกิดการเดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรอินทรีย์ ครั้งนี้  คือ ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต  
(ร้อยละ 49.33) รูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยววิถีเกษตรอินทรีย์ที่ให้ความชื่นชอบและมีความสนใจ 
ในด้านกิจกรรมการชมแปลงเกษตร  ฟาร์มเกษตร  ไร่ นา สวน พ้ืนที่เกษตร  งานเทศกาลต่างๆ คือ 
การน าเที่ยวชมสวนดอกไม้ (ร้อยละ 51.79) ในด้านกิจกรรมสัมผัสประสบการณ์การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเกษตรอินทรีย์ ชื่นชอบการปั่นจักรยานชมสวน (ร้อยละ 64.57) กิจกรรมการเลือกซื้อ
สินค้าผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ และสินค้าชุมชนที่ชื่นชอบ คือ ตลาดนัดสีเขียว (ร้อยละ 61.88) 
กิจกรรมการพักค้างแรมในแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรอินทรีย์ที่ชื่นชอบ คือ การพักโฮมสเตย์ (ร้อยละ 
43.27) กิจกรรมการเรียนรู้และฝึกอบรมด้านการเกษตรอินทรีย์ที่ชื่นชอบ คือเทคโนโลยีการผลิต 
(ร้อยละ 37.00) กิจกรรมการรักษาและฟ้ืนฟูสุขภาพที่ชื่นชอบ คือ การรับประทานอาหารปลอดภัย 
(ร้อยละ 78.25) ปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจที่นักท่องเที่ยวเห็นด้วยมากที่สุด คือ ต้องการใช้เวลากับ
ครอบครัว ญาติ และหรือกลุ่มเพื่อน (ค่าเฉลี่ย 4.88) ความต้องการในการท่องเที่ยววิถีเกษตรอินทรีย์
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ระบุว่า ปัจจัยที่นักท่องเที่ยวต้องการมาก
ที่สุด คือ มีอาหารและเครื่องดื่มท่ีอร่อย รสชาติดี ปรุงสุกสะอาด ปลอดภัย (ค่าเฉลี่ย 4.84) 
 4.4 แนวทางพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตรอินทรีย์ในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ 
พบว่า  
 4.4.1 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตรอินทรีย์จากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
(Focus Group Discussion) จากที่ประชุมกลุ่มย่อย ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 ผู้ร่วมประชุม
จากภาคส่วนต่างๆ ได้ร่วมก าหนดแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยววิถี เกษตรอินทรีย์ในกลุ่มจังหวัด
ร้อยแก่นสารสินธุ์ 4 แนวทาง คือ  
 1) แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรอินทรีย์ ประกอบด้วย 1.1) การพัฒนา
พ้ืนที่เกษตรกรรมให้มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว 1.2) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ป้าย
บอกทาง เส้นทางการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนเครื่องมือในการสื่อความหมายของแหล่ง
ท่องเที่ยวแต่ละจุด 1.3) การพัฒนาสิ่งดึงดูดใจ และสิ่งอ านวยความสะดวกของแหล่งท่องเที่ยวแต่ละ
จุด 
 2) แนวทางการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยววิถีเกษตรอินทรีย์อย่างสร้างสรรค์ 
ประกอบด้วย 2.1) การต่อยอดกิจกรรมทางการเกษตรอินทรีย์ แหล่งเรียนรู้ นักปราชญ์เกษตรกร 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และกลุ่มอาชีพต่างๆ สู่กิจกรรมการท่องเที่ยววิถีเกษตร  2.2) การออกแบบและ
พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ (ดึงดูดใจ แตกต่าง สร้างสรรค์) หลากหลาย ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจเฉพาะ 2.3) การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยววิถี
เกษตรอินทรีย์กับแหล่งท่องเที่ยวหลักของแต่ละจังหวัด  2.4) การค้นหา สร้าง พัฒนา  
และน าเสนอภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของแต่ละแหล่งตามความโดดเด่นของทรัพยากร  
 3) แนวทางการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยววิถีเกษตรอินทรีย์  ประกอบด้วย  
3.1) การจัดท าแผนที่ท่องเที่ยวและโปรแกรมการท่องเที่ยวหลักเพ่ือแนะน าแก่นักท่องเที่ยว   
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3.2) การก าหนดตลาดเป้าหมายทั้งตลาดหลักและหรือตลาดรองที่เหมาะสม 3.3) การส่งเสริม
การตลาดการท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยววิถีเกษตรอย่างต่อเนื่อง 
 4) แนวทางการสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยววิถีเกษตรอินทรีย์ 
ประกอบด้วย 4.1) จัดตั้งหน่วยงาน เพ่ือท าหน้าที่และมีความรับผิดชอบหลักในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยววิถีเกษตรอินทรีย์ของกลุ่ม เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสาร และบูรณาการความร่วมมือ  
จากทุกภาคส่วน 4.2) การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยวและสร้างเครือข่าย 
การท่องเที่ยวระหว่างพ้ืนที่และธุรกิจน าเที่ยวต่างๆ 4.3) การบูรณาการความร่วมมือด้านการ
พัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตรอินทรีย์ กับแผนพัฒนาการท่องเที่ยวของหน่วยงานอ่ืนๆในกลุ่มจังหวัด
ร้อยแก่นสารสินธุ์ 4.4) การประสานขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณและอ่ืนๆ จากหน่วยงาน
ภายนอกที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตรอินทรีย์  
 4.4.2 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตรอินทรีย์บนฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
 1) รูปแบบการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตรอินทรีย์บนฐานทรัพยากรประเภทธรรมขาติ 
ประกอบด้วย 1.1) การเก็บรวบรวมฐานข้อมูลทรัพยากรทางธรรมชาติที่มี 1.2) การอนุรักษ์ 
และฟ้ืนฟูทรัพยากรทางธรรมชาติ 1.3)การขยายทรัพยากรทางธรรมชาติ 1.4) การออกแบบกิจกรรม
กา รท่ อ ง เ ที่ ย ว ที่ เ พ่ิ ม ค ว ามตร ะหนั ก รู้ ถึ ง ค ว ามส า คั ญขอ งทรั พย าก รทา ง ธ ร รมช าติ 
และสิ่งแวดล้อม และเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวและชุมชนท้องถิ่นได้สร้างประสบการณ์การเรียนรู้
ร่วมกันในประเด็นดังกล่าว 
 2) รูปแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวบนฐานทรัพยากรประเภทสังคมและวัฒนธรรม 
ประกอบด้วย 2.1) การเก็บรวบรวมฐานข้อมูลทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรมที่มี  
2.2) การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ให้อยู่บนความจริงแท้ 2.3) การถ่ายทอดเรื่องราวให้ทุก
คนในชุมชนทราบและรับรู้ตรงกัน 2.4) การออกแบบการสื่อความหมาย 2.5) การออกแบบกิจกรรม
การท่องเที่ยวที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวและชุมชนท้องถิ่นได้สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกัน
ในประเด็นดังกล่าว เช่น การสร้างแผนที่เส้นทางการเรียนรู้กับปราชญ์ชาวบ้าน การสร้างการสื่อ
ความหมายในบริเวณจุดส าคัญทางประวัติศาสตร์ชุมชน การถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญา
เฉพาะถิ่นให้กับลูกหลานและผู้ที่สนใจ เป็นต้น  
 3) รูปแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวบนฐานทรัพยากรประเภทเหตุ การณ์ส าคัญ 
ประกอบด้วย 3.1) การเก็บรวบรวมฐานข้อมูลทรัพยากรประเภทเหตุการณ์ส าคัญที่มีในชุมชนและ
พ้ืนที่ใกล้เคียง 3.2) จัดท าปฏิทินกิจกรรมหลัก และเชื่อมร้อยสู่กิจกรรมในชุมชน กิจกรรม 
ทางการเกษตร 3.3) การออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวและชุมชน
ท้องถิ่นได้สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกันในประเด็นดังกล่าว เช่น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ประเพณีฮีต 12 ครอง 14 ที่ให้นักท่องเที่ยวมาเรียนรู้ มีส่วนร่วมในการเตรียมงาน และมีส่วนร่วมใน
งานพิธี เป็นต้น  
 4.4.3 รูปแบบการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตรอินทรีย์ในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสาร
สินธุ์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและชุมชนท้องถิ่น  4 กลุ่มแนวทาง คือ  
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1) แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถี เกษตรอินทรีย์  2) แนวทางการพัฒนากิจกรรม 
การท่องเที่ยววิถีเกษตรอินทรีย์อย่างสร้างสรรค์ 3) แนวทางการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยววิถี
เกษตรอินทรีย์  4) แนวทางการสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยววิถีเกษตร
อินทรีย์  น ามาก าหนดเป็นรูปแบบแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตรอินทรีย์ในกลุ่มจังหวัด
ร้อยแก่นสารสินธุ์เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและชุมชนท้องถิ่น  
 4.4.4 รูปแบบการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตรอินทรีย์ในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสาร
สินธุ์ส าหรับนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม เนื่องจากนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน นอกจากนักท่องเที่ยวทั่วไป
แล้ว ยังมีนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ในตลาดการท่องเที่ยว คือ นักท่องเที่ยวที่มีความสนใจเฉพาะ  
เช่น กลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัว กลุ่มนักท่องเที่ยวสูงอายุ กลุ่มนักท่องเที่ยวรักษ์สุขภาพ  
กลุ่มนักท่องเที่ยวหน่วยงาน กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็นนักเรียนนักศึกษา กลุ่มนักท่องเที่ยวอาสาสมัคร 
กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจในวัฒนธรรมประเพณี กลุ่มนักท่องเที่ยวจั กรยาน/บิ๊กไบค์  
กลุ่มนักท่องเที่ยววิถีเนิบช้า (SLOW Life) กลุ่มการเจรจาทางธุรกิจ เป็นต้น ซึ่งหากแหล่งท่องเที่ยว
วิถีเกษตรอินทรีย์ในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ สามารถออกแบบการจัดการการท่องเที่ยวเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจเฉพาะได้ ก็จะเป็นการสร้างความน่าสนใจ
และเสริมความเข้มแข่งทางการแข่งขันในตลาดการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี 
 
5. ข้อเสนอแนะ 
 แนวทางการพัฒนาการการท่องเที่ยววิถีเกษตรอินทรีย์ในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์  
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาพ้ืนที่ที่ยั่งยืนนั้น มีความพยายามในการด าเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2543  
แต่ขาดการบูรณาการความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปี พ.ศ.2558 นับเป็น 
การเริ่มต้นที่ดีของการพัฒนาอีกครั้ง เมื่อมีการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวง  
การท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตร
ร่วมกัน โดยในระยะแรกนี้มีการร่วมกันส ารวจข้อมูลทรัพยากร เพ่ือเป็นฐานในการวางแผนพัฒนาให้
มีความเหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่ต่อไป 
 ในการวิจัยครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป คือ ควรท าการศึกษาวิจัย 
 1. การจัดการการท่องเที่ยววิถีเกษตรในพ้ืนที่อ่ืนๆที่มีจุดเด่นที่แตกต่างไปจากการ
ท่องเที่ยววิถีเกษตรในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ เช่น แหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรที่มีความสวยงาม
ทางธรรมชาติที่โดดเด่น แหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรที่ด าเนินการโดยภาครัฐ แหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร
ที่ด าเนินการโดยภาคเอกชน แหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรในภูมิภาคต่างๆของประเทศ เพ่ือเปรียบเทียบ
รูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยววิถีเกษตรที่มีความแตกต่างกัน 
 2. การน ารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้ในการจัดการทรัพยากร
ทางการเกษตร 
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 3. ผลการปฏิบัติจากการน านโยบายของหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาการท่องเที่ยววิถี
เกษตรในปัจจุบันไปใช้ ศึกษาผลกระทบของนโยบาย พัฒนานโยบายและแนวทางการด าเนินงานใน
ปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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การพัฒนารูปแบบเพื่อสนับสนุนการมีธรรมาภิบาลในกระบวนการงบประมาณแผ่นดิน 
THE MODEL DEVELOPMENT FOR SUPPORTING GOOD GOVERNANCE 

OF THE NATIONAL BUDGET PROCESS 
 

เจริญพงษ์  ศุภธีระธาดา  พรชัย  เทพปัญญา 
Jaroenpong Suppatheerathada  Ponchai Dhebpanya 

 
บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนารูปแบบเพ่ือสนับสนุนการมีธรรมาภิบาลใน
กระบวนการงบประมาณแผ่นดินที่เหมาะสมกับบริบทของการบริหารจัดการภาครัฐของไทย      
และ 2) ประเมินความเป็นไปได้ของการน ารูปแบบเพ่ือสนับสนุนการมีธรรมาภิบาลในกระบวนการ
งบประมาณแผ่นดินไปใช้กับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  โดยเป็นการวิจัย
และพัฒนา (Research and Development) และใช้วิธีการวิจัยแบบพหุวิธี (Multi Methods)    
มีการด าเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research: R1) : ศึกษาข้อมูล 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องเพ่ือสังเคราะห์และน ามาออกแบบยกร่างรูปแบบเพ่ือสนับสนุนการมี
ธรรมาภิบาลในกระบวนการงบประมาณแผ่นดิน ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development : D1) 
พัฒนาร่างรูปแบบให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการด้านธรรมาภิบาลในกระบวนการ
งบประมาณแผ่นดิน ตลอดจนมีความเหมาะสมกับบริบทของการบริหารจัดการภาครัฐของไทย โดย
ใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research : R2)  ทดลองใช้
รูปแบบกับหน่วยงานน าร่องและเก็บข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์ และขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา 
(Development: D2) ประเมินความเป็นไปได้และความเหมาะสมของรูปแบบโดยใช้การสนทนา
กลุ่ม (Focus Group) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพ่ือน าข้อเสนอแนะมา
พัฒนารูปแบบให้มีความเหมาะสมกับการน าไปใช้กับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน       
ของรัฐ 

ผลการวิจัยพบว่า 
1) รูปแบบเพ่ือสนับสนุนการมีธรรมาภิบาลในกระบวนการงบประมาณแผ่นดินที่เหมาะสมกับ

บริบทของการบริหารจัดการภาครัฐของไทยและมีความเป็นไปได้ในการน าไปใช้กับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ มีองค์ประกอบได้แก่ หลักการ วัตถุประสงค์ ประเด็นน าทาง 23 ประเด็น
และแนวทางเพ่ือสนับสนุนการมีธรรมาภิบาล 76 ข้อ 
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2) ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านนโยบาย ควรก าหนดให้การส่งเสริมและสนับสนุน
การสร้างธรรมาภิบาลในกระบวนการงบประมาณแผ่นดินเป็นนโยบายสาธารณะและหรือเป็นวาระ
แห่งชาติ ควรมีกลไกหรือหน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบการขับเคลื่อนการสร้างธรรมาภิบาล       ควร
สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการสร้างธรรมาภิบาล และควรมีการพัฒนากฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวกับงบประมาณให้สอดคล้องและรองรับการสนับสนุนการมีธรรมาภิบาล 2) ด้านการน าไป
ปฏิบัติ ควรสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับธรรมาภิบาล  ควรขับเคลื่อนการน ารูปแบบไปใช้ในเชิงรุก 
ควรก าหนดเป้าหมายและวางแผนการขับเคลื่อนรูปแบบอย่างมุ่งเป้า ควรจัดท าคู่มือการใช้งานรูปแบบ 
และควรติดตามผลและประเมินผลการน ารูปแบบไปใช้งาน 3) ส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป      ควรวิจัย
เกี่ยวกับการพัฒนาตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมินผลการมีธรรมาภิบาลในกระบวนการงบประมาณ 
และควรวิจัยในกลุ่มตัวอย่างอ่ืนหรือในเชิงกว้างหรือเชิงลึกเพ่ือพัฒนารูปแบบให้เกิดความสมบูรณ์  

 

ค าส าคัญ:  ธรรมาภิบาล, กระบวนการงบประมาณแผ่นดิน, ธรรมาภิบาลของกระบวนการงบประมาณ
แผ่นดิน, รูปแบบเพ่ือสนับสนุนการมีธรรมาภิบาล 

 
ABSTRACT 

 This research and development (R & D) with an integration of multi methods 
aims to 1) develop a model to support a good governance in the budget process that is 
appropriate to the context of the Thai public sectors management, and 2) evaluate the 
feasibility of using the model to support good governance in the budgeting process of 
public sectors, non-government organizations, and other governmental organizations. 
 The 4 steps of the R & D were carried out including; 1) literature review, 
synthesis, and drafting the model (R1), 2) developing a draft model in accordance with 
problems and needs of a good governance in the budget process of Thailand by using 
Delphi technique (D1), 3) pilot study using interview (R2), 4) assessment the feasibility and 
appropriateness of the model using focus group, and developing the model (D2).  
 The results showed that the components of the model supporting a good 
governance in the budget process that was appropriate to the context of the Thai public 
sectors management included principle, objectives, 23 guiding issues, and 76 guidance to 
supporting the good governance. The researcher proposed three recommendations 
including 1) policy (building public policy/national agenda in promoting and supporting 
the creation of good governance in the budget process,  setting a mechanism or hosting 
organization to be responsible for driving the good governance, and encouraging a public 
participation in building the good government), 2) the model implementation (providing 
correct understanding about good governance, promoting proactive working, setting goals 
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and planning with goal-driven model, creating a guidelines manual, and monitoring and 
evaluation, 3) suggestions for further research (doing research on the development of 
indicators and assessment’s criteria of the good governance in the national budget 
process, and studying in the different sample or running in-depth or wide research. 
 

Keywords: Good Governance, Budget Process, Good Budgetary Governance, Model 
Development for Supporting Good Governance.  

 
1. บทน า 

นับเนื่องจากอดีตสู่ปัจจุบันประเทศไทยผ่านวิกฤตการณ์มาได้หลายครั้งด้วยความยากล าบาก  
ศ.นพ.ประเวศ วะสี ได้กล่าวถึงวิกฤตการณ์สมัยรัตนโกสินทร์ในระยะที่ผ่านมาโดยเปรียบเทียบว่าเสมือน
คลื่นมี 4 ลูก ได้แก่ การศึกสงครามกับพม่า ภัยจากการล่าอาณานิคม  ความขัดแย้งของคนไทยจากความ
แตกต่างทางอุดมการณ์ในช่วงสงครามเย็น และวิกฤตการณ์ในปัจจุบันที่เรียกว่า “มหาวิกฤตสยาม” ซึ่งมี
ความรุนแรงมากที่สุดและต้องใช้ยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศไทยเพ่ือแก้ปัญหาวิกฤตการณ์ดังกล่าว
โดยด้านหนึ่งคือ ธรรมาภิบาลของการเมือง การปกครองและระบบความยุติธรรม ประกอบกับประเทศมี
ประสบการณ์จากการผ่านวิกฤตการณ์ทางด้านเศรษฐกิจและการเงินปี พ.ศ. 2540 ซึ่งมีสาเหตุ
ส าคัญประการหนึ่งจากการขาดระบบ กลไกและกฎเกณฑ์ในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Sanor 
Unakul, 2556 : 7) ท าให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาการขาดธรรมาภิบาลอย่างเด่นชัด (Jaras 
Suwanwela, 2546 : 4) และมกีารสนองตอบในเชิงปฏิรูปเพ่ือให้มีประเทศมีธรรมาภิบาลด้วยวิธีการที่
หลากหลาย ทั้งนี้ การปฏิรูปเพ่ือสร้างธรรมาภิบาลบรรลุจุดหมายสูงสุดเมื่อมีการยอมรับและน าหลัก
ธรรมาภิบาลไปบัญญัติในหมวด 5 แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2540 ซึ่งอาจเรียกว่าเป็นการสร้าง  ธรรมาภิบาลของรัฐ  มีสาระส าคัญที่มุ่งสร้างระบบ
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีส าหรับประเทศและสังคมไทยโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิ์และ
เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจของภาครัฐเพ่ิมมากข้ึน และเม่ือมีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2550 มาทดแทนก็ได้รับช่วงเจตนารมณ์การสร้างธรรมาภิบาลของรัฐดังกล่าวไปสานต่อโดยมี
บทบัญญัติที่เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลไว้อย่างชัดเจน เช่น หมวด 4 หน้าที่ของชนชาวไทย มาตรา 74  ข้า
ราชการฯ มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม อ านวยความสะดวกและ
ให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และหมวด 5 
แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ มาตรา 78 (4) พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ 
คุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการท างาน
เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ  เป็นต้น และสืบเนื่องจาก
รัฐธรรมนูญท าให้หลักธรรมาภิบาลได้รับการบัญญัติเพ่ิมเติมในพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 มีสาระส าคัญที่มุ่งให้การบริหารราชการต้อง
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เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่าเชิงภารกิจแหงรัฐการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไม่
จ าเป็นการกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แกทองถิ่น การกระจายอ านาจตัดสินใจการอ านวยความ
สะดวกและตอบสนองความต้องการการของประชาชน รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณ การบรรจุ
และแต่งตั้งบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ต้องค านึงถึงหลักการดังกล่าวด้วย  ตลอดจนยัง
ได้ก าหนดว่าในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและเพ่ือ
ประโยชน์ในการด าเนินการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลข้างต้น พระราชบัญญัติให้ตราพระราช
กฤษฎีกาเพ่ือสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติให้บรรลุตามหลักการธรรมาภิบาลดังกล่าว
อย่างมีประสิทธิผล ท าให้ต่อมามีตรา พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ตามนัยพระราชบัญญัติดังกล่าว 

นอกจากนี้ มีการสร้างธรรมาภิบาลของบริหารราชการแผ่นดิน โดยในคราวจัดท าแผนแม่บท
การปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2540 - 2544 ได้น าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นเป้าหมายของการปฏิรูป
ระบบราชการในด้านต่าง ๆ  ซึ่งรวมถึงด้านการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณ การเงิน และการพัสดุ  
และผลการปฏิรูปด้านดังกล่าวได้น าไปสู่การใช้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (Performance 
Based Budgeting System) ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้งบประมาณเป็นกลไกหรือเคร่ืองมือในการจัดสรร
ทรัพยากรให้เกิดผลส าเร็จตามนโยบายของรัฐที่ได้สัญญาไว้กับประชาชน และมีหลักการที่ส าคัญคือ การ
จัดการงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล เช่น การแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบในแต่ละระดับอย่างชัดเจน 
มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส และตรวจสอบได้โดยมีระบบการติดตามประเมินผลและการรายงานผลการ
ด าเนินงาน เป็นต้น (ส านักงบประมาณ 2546 : 107-108) ทั้งนี้ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลยังเป็น
นโยบายของรัฐบาลชุดต่างๆ รวมถึงรัฐบาลปัจจุบันภายใต้การน าของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ทีใ่ห้ความส าคัญต่อการบริหารราชการแผ่นดินตามหลักธรรมาภิบาล โดยในคราวการแถลง
นโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 รัฐบาลได้ก าหนดให้การ
ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลเป็นนโยบายส าคัญในการบริหารงานของรัฐบาล
 อย่างไรก็ดกีารเสริมสร้างธรรมาภิบาลดังกล่าวข้างต้นถูกท้าทายด้วยปัญหาการขาดธรรมาภิบาลที่
เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง จากรายงานการวิจัยเรื่องการปฏิรูประบบงบประมาณของไทยเพ่ือต่อต้านการ
ทุจริตทีไ่ด้รับทุนสนับสนุนจากส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพบว่า“ในปัจจุบัน
การทุจริตในกระบวนการงบประมาณของไทยถือว่าอยู่ในขั้นรุนแรงมากซึ่งส่งผลกระทบหลายประการ
ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน” ข้อค้นพบดังกล่าวกระตุ้นให้เกิดความตระหนักว่าระดับธรรมาภิบาลใน
กระบวนการงบประมาณแผ่นดินยังมีปัญหาและต้องได้รับการแก้ไข เนื่องจากการทุจริตคอรัปชั่ น
เป็นสิ่งบ่งชี้ที่ส าคัญของปัญหาการขาดธรรมาภิบาล ประกอบกับงบประมาณเป็นทรัพยากรของ
ประชาชาติ มีจ ากัดและควรใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าและเกิดประสิทธิผลเพ่ือตอบสนอง
ความจ าเป็น ปัญหาและต้องการของประชาชาติอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ดังนั้น จึงมีศึกษา
กระบวนการงบประมาณแผ่นดิน (Budget Process) เพ่ือวิจัยและพัฒนาให้ได้รูปแบบสนับสนุน 
การมีธรรมาภิบาลในกระบวนการงบประมาณแผ่นดินที่เหมาะสมกับบริบทของการบริหารจัดการ
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ภาครัฐ อันจะเป็นเข็มมุ่งและแนวปฏิบัติส าหรับส านักงบประมาณ ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐที่
ต้องร่วมมือกันน าไปใช้พัฒนาการจัดการงบประมาณตามกระบวนการงบประมาณแผ่นดินให้มีธรรมาภิ
บาล ตลอดจนน าไปสู่การขยายผลให้ประชาชน เอกชน และภาคประชาสังคมรับรู้และให้ความร่วมมือ
สนับสนุนการมีธรรมาภิบาลในกระบวนการงบประมาณแผ่นดินต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือพัฒนารูปแบบเพ่ือสนับสนุนการมีธรรมาภิบาลในกระบวนการงบประมาณ
แผ่นดินที่เหมาะสมกับบริบทของการบริหารจัดการภาครัฐของไทย 
 2.2 เพ่ือประเมินความเป็นไปได้ของการน ารูปแบบเพ่ือสนับสนุนการมีธรรมาภิบาลใน
กระบวนการงบประมาณแผ่นดินไปใช้กับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐ 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)  และใช้วิธีการศึกษาวิจัย
แบบพหุวิธี (Multi Methods) โดยศึกษากระบวนการงบประมาณแผ่นดินและมีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
และหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นหน่วยรับงบประมาณในกระบวนการงบประมาณแผ่นดินเป็นหน่วยวิเคราะห์ 
รวมทั้งมีการด าเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน ตามล าดับดังต่อไปนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research : R1)  ศึกษาข้อมูล เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับ
การงบประมาณ (Budgeting)  แนวคิดธรรมาภิบาล (Good Governance) และแนวคิดการจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) เพ่ือสังเคราะห์และน าไปออกแบบและยกร่าง
รูปแบบเพ่ือสนับสนุนการมีธรรมาภิบาลในกระบวนการงบประมาณแผ่นดินโดยใช้วิธีวิเคราะห์เชิง
เหตุผล และการคิดแบบย้อนกลับ (Work Backwards)   
 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development : D1) พัฒนาร่างรูปแบบเพื่อสนับสนุนการมี    
ธรรมาภิบาลในกระบวนการงบประมาณแผ่นดินจากขั้นตอนที่  1 ให้สอดคล้องกับปัญหา         
ความต้องการและเรื่องที่สนใจเกี่ยวกับธรรมาภิบาลในกระบวนการงบประมาณแผ่นดิน  ตลอดจน
พัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทของการบริหารจัดการภาครัฐของไทยทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยใช้
เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) ด้วยการสร้างแบบสอบถามจากร่างรูปแบบเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ และตรวจสอบคุณภาพความตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) โดยพิจารณาความสอดคล้องและความเหมาะสมของข้อค าถามเป็นรายข้อโดยใช้ดัชนี                  
(Item Objective Congruence) จนเกิดความม่ันใจว่าแบบสอบถามมีประสิทธิภาพเพียงพอส าหรับ
น าไปใช้ จากนั้นจึงน าแบบสอบถามไปใช้กับผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 17 คน ที่คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Selection) จากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่มีลักษณะเฉพาะด้านงบประมาณและธรรมาภิบาล 
จ านวน 3 รอบ ส าหรับรอบที่ 2 – 3 แบบสอบถามที่ใช้มีเนื้อหาสาระเช่นเดียวกับรอบแรกแต่แสดง
ค าตอบของผู้เชี่ยวชาญที่ตอบแบบสอบถามในรอบที่ผ่านมา และค่ามัธยฐาน (Median) พร้อมค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญได้พิจารณา
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ทบทวนค าตอบเดิมของตนเองและเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของค าตอบของกลุ่มในรอบแรกและรอบที่ 2 
ตามล าดับ ทั้งนี้ น าผลสรุปรอบที่ 3 มาพัฒนารูปแบบให้เกิดความเหมาะสมก่อนน าไปทดลองใช้กับ
หน่วยงานน าร่อง  
 ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research : R2)  ทดลองใช้รูปแบบที่พัฒนาจากข้ันตอนที่ 2 กับ
หน่วยงานน าร่องเพ่ือศึกษาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการน ารูปแบบไปใช้กับส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ โดยหน่วยงานน าร่องเป็นหน่วยรับงบประมาณ จ านวน 3 
หน่วยงาน และเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ (Interview) ผู้ใช้รูปแบบของหน่วยงานน าร่องหลังการ
ทดลองใช้งาน 
 ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development: D2) ประเมินความเป็นไปได้และความ
เหมาะสมของรูปแบบและพัฒนาให้น าไปใช้กับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐได้ 
โดยใช้การสนทนากลุ่ม (Focus Group) กับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหารหน่วยงานน าร่องและ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการงบประมาณและด้านธรรมาภิบาล รวม 5 คน เพ่ือประเมินความเป็นไปได้และ
ความเหมาะสมของรูปแบบและสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้เชี่ยวชาญที่หลากหลาย รวม 6 
คน เพ่ือได้ข้อเสนอแนะรอบด้านเกี่ยวกับธรรมาภิบาลในกระบวนการงบประมาณ ตลอดจนน าผลสรุปไป
ใช้พัฒนารูปแบบให้เหมาะสมเพ่ือการน าไปใช้ต่อไป 
 

4. ผลการวิจัย 
 4.1 การพัฒนารูปแบบเพื่อสนับสนุนการมีธรรมาภิบาลในกระบวนการงบประมาณ
แผ่นดินที่เหมาะสมกับบริบทของการบริหารจัดการภาครัฐของไทย 
 จากการสังเคราะห์ข้อมูล เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการงบประมาณแผ่นดิน
ของดวงมณี เลาวกุล ได้สภาพปัจจุบัน (As it) ที่เป็นปัญหาและจุดเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลของ
กระบวนการงบประมาณ จ านวน 48 ประเด็น ความถี่ 76 ครั้ง และจากสังเคราะห์หลักงบประมาณ 
หลักธรรมาภิบาล และหลักการจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้สภาพที่ควรจะเป็น (To be) หรือเป้าหมายการมี   
ธรรมาภิบาลที่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน คือ ร่างรูปแบบเพ่ือสนับสนุนการมีธรรมาภิบาลในกระบวนการ
งบประมาณแผ่นดิน ซึ่งมีองค์ประกอบ ได้แก่ หลักการ วัตถุประสงค์ ประเด็นน าทาง จ านวน 23 
ประเด็น และแนวทางปฏิบัติ จ านวน 79 ข้อ ต่อมาเมื่อน าร่างรูปแบบดังกล่าวไปพัฒนาโดยเทคนิคเดล
ฟายพบว่าผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อร่างรูปแบบว่าองค์ประกอบส่วนใหญ่มีความเหมาะสมและความ
สอดคล้องกันในระดับมากและมากที่สุด ยกเว้นแนวทางปฏิบัติ 3 ข้อ ที่มีค่ามัธยฐานของความ
คิดเห็นต่อความเหมาะสมระดับปานกลางซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ท าให้ถูกปรับออกจากแนวทางของรูปแบบ 
และมีข้อเสนอแนะส าหรับการน ารูปแบบไปใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของการบริหารจัดการภาครัฐ 
ได้แก่ 1) รูปแบบควรมีองค์ประกอบครอบคลุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและควรเป็นนโยบาย
สาธารณะหรือวาระแห่งชาติ 2) ควรน ารูปแบบไปใช้ในเชิงรุก โดยมีเป้าหมายระยะยาว มีฐานข้อมูล
สนับสนุน และควรน าไปใช้ทุกขั้นตอน 3) ผู้เกี่ยวข้องควรมีความเข้าใจว่า   ธรรมาภิบาลไม่ใช่เรื่อง
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การท าให้ถูกกฎหมายแต่เป็นกติกาสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของจริยธรรม คุณธรรมและความดี  ทั้งนี้ 
สรุปผลการพัฒนารูปแบบปรากฏตามแผนภูมิ 
 

 
 
แผนภูมิ: รูปแบบเพื่อสนับสนุนการมีธรรมาภิบาลในกระบวนการงบประมาณแผ่นดิน 
 
 4.2 การประเมินความเป็นไปได้ของการน ารูปแบบเพื่อสนับสนุนการมีธรรมาภิบาลใน
กระบวนการงบประมาณแผ่นดินไปใช้กับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
  4.2.1 การน ารูปแบบเพื่อสนับสนุนการมีธรรมาภิบาลในกระบวนการงบประมาณ
แผ่นดินไปทดลองใช้กับหน่วยงานน าร่อง 
  จากการน ารูปแบบไปทดลองใช้กับหน่วยงานน าร่อง ได้แก่ กรมชลประทาน 
ส านักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและอบต.รางจรเข้ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 
และการสัมภาษณ์ผู้ใช้รูปแบบของหน่วยงานน าร่อง พบว่า 1) ลักษณะการน ารูปแบบไปใช้ ได้แก่ 
การประเมินก่อนและหลังการด าเนินงาน (Pre & Post-Evaluation) เพ่ือวัดระดับการมี           
ธรรมาภิบาล การประยุกต์สร้างตัวชี้วัด (KPIs) ด้านธรรมาภิบาล เป็นต้น 2) ปัญหาการน ารูปแบบไป
ใช้ ได้แก่ 2.1) ความรู้ความเข้าใจของผู้ใช้ที่แตกต่างกันท าให้เข้าใจคลาดเคลื่อนและไม่สามารถน า
รูปแบบไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ 2.2) การสอบถามและเรียกร้องให้มีสิ่งจูงใจในการน ารูปแบบไปใช้ 
และ 3) แนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว ได้แก่ 3.1) ควรจัดท าคู่มือใช้งานรูปแบบเพ่ือแนะน าวิธีการใช้
งาน 3.2) ควรท าความเข้าใจว่าการสนับสนุนให้กระบวนการงบประมาณมีธรรมภิบาลเป็นหน้าที่ของ
ผู้ เกี่ยวข้อง ดังนั้น  การมีหรือไม่มีสิ่ งจูงใจไม่ควรเป็นเงื่อนไขในการน ารูปแบบไปใช้ งาน                 
4) ข้อเสนอแนะของการน ารูปแบบไปใช้โดยทั่วไป ได้แก่ 4.1) ควรมีเป้าหมายและแผนการ



ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2560228

ขับเคลื่อนการน ารูปแบบไปใช้อย่างค่อยเป็นค่อยไป 4.2) ควรท าให้ผู้ก าหนดนโยบายและผู้บริหาร
ตระหนักและสนับสนุนให้มีการน ารูปแบบไปใช้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ 4.3) ควรมีการติดตาม
ประเมินผลการน ารูปแบบไปใช้และน าผลมาถอดบทเรียนเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน 
 4.2.2 การประเมินความเป็นไปได้และความเหมาะสมของรูปแบบเพื่อสนับสนุนการมี
ธรรมาภิบาลในกระบวนการงบประมาณแผ่นดิน   
 จากการประเมินความเป็นไปได้และความเหมาะสมของรูปแบบในการสนทนากลุ่ม และการ
สัมภาษณ์เชิงลึก มีข้อค้นพบ ได้แก่ 1) รูปแบบมีความชัดเจนของทิศทางและเป้าหมายในการสนับสนุนการ
มีธรรมาภิบาล ตลอดจนสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการด้านธรรมาภิบาลในกระบวนการ
งบประมาณในปัจจุบันและอนาคต 2) รูปแบบมีความชัดเจนและความสามารถน าไปใช้ป้องกัน 
แก้ไขปัญหา และหรือตอบสนองความต้องการด้านธรรมาภิบาลในกระบวนการงบประมาณได้ในระดับ
หนึ่ง ทั้งนี้ ส าหรับแนวทาง 3 ข้อที่ปรับออกหลังเดลฟายผู้เชี่ยวชาญเห็นควรน ามาเป็นทางเลือกส าหรับ
ประยุกต์ใช้ต่อไป 3) ผู้บริหารหน่วยงานมีความส าคัญต่อความส าเร็จของการสร้างธรรมาภิบาลใน
กระบวนการงบประมาณซึ่งสอดคล้องกับสุภาษิตท่ีว่า “หัวไม่ส่าย ห่างไม่กระดิก” 4) การน ารูปแบบ
ไปใช้ให้เกิดประสิทธิผลมีปัจจัยและเงื่อนไขความส าเร็จ เช่น การก าหนดประเด็นน าทางและ
แนวทางปฏิบัติของรูปแบบที่เหมาะสมและสอดคล้องกับปัญหา การน าไปใช้ปฏิบัติอย่างจริงจัง   
การมีสภาพแวดล้อมภายนอกโดยเฉพาะทางด้านการเมืองที่เป็นประชาธิปไตย ผู้บริหารเห็น
ความส าคัญ เป็นแบบอย่างที่ดีและสนับสนุนการมีธรรมาภิบาลในกระบวนการงบประมาณแผ่นดิน 
เป็นต้น  
 

5. อภิปรายผล 
 5.1 รูปแบบในส่วนหลักการและวัตถุประสงค์จัดเป็นเป้าหมายที่ต้องบรรลุจุดหมาย (Ends) ของ
รูปแบบโดยเน้นการมีธรรมาภิบาลในกระบวนการงบประมาณแผ่นดินทั้งระบบและการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการขาดธรรมาภิบาลทั้งกระบวนการซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพรชัย เทพปัญญาและคณะ ที่
เห็นว่าในเรื่องงบประมาณแผ่นดิน การทุจริตเป็นปัญหาขาดธรรมาภิบาลที่ส าคัญและจ าเป็นเร่งด่วน
โดยเสนอว่าในการวางแผนและจัดท างบประมาณของประเทศต้องมีระบบควบคุมและสามารถ
ตรวจสอบได้ในทุกระดับตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ทั้งในเชิงป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและรูปแบบควรครอบคลุมเอกชนและภาคประชาสังคมให้
เกิดการรับรู้และให้ความร่วมมือสนับสนุนการมีธรรมาภิบาลในกระบวนการงบประมาณโดยสอดคล้อง
กับข้อเสนอของ Tawindee Burikul (2552) ที่ว่าการน าดัชนีวัดผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่
ดีไปใช้ควรมีการประชาสัมพันธ์แนวคิดและตัวชี้วัดให้กว้างขวางเพ่ือให้ประชาชนโดยเฉพาะการเมือง
ภาคประชาชนได้เข้าใจและใช้ติดตามตรวจสอบหน่วยงานภาครัฐได้  และไปในทิศทางเดียวกับเฟ่ือง
จิต อนันต ์ที่เสนอว่าส านักงบประมาณควรร่วมมือกับหน่วยงานเสริมสร้างกลไกการบริหารงบประมาณที่
มีธรรมาภิบาลของหน่วยรับงบประมาณ  ทั้งนี้ รูปแบบในส่วนของประเด็นน าทางและแนวทาง จ านวน 
23 และ 76 ข้อ ตามล าดับ ควรน าแนวทาง 3 ข้อที่ถูกปรับออกซ่ึงสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
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ร่วมในกระบวนการงบประมาณกลับมาเป็นข้อเสนอทางเลือกให้หน่วยงานรัฐใช้ประโยชน์ในการสนับสนุน
การมีธรรมาภิบาลในกระบวนการงบประมาณแผ่นดิน  
 5.2 การยกร่างรูปแบบจากผลการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่ศึกษากระบวนการ
งบประมาณแผ่นดินและแนวทางที่สอดคล้องตามหลักการงบประมาณ หลักธรรมาภิบาล และหลักการ
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ สอดคล้องกับสรุปบทเรียนและประสบการณ์ของการปฏิรูประบบ
งบประมาณเพ่ือสร้างธรรมาภิบาลของประเทศเลโซโทตามผลการศึกษาของ Vian and  William ที่
เสนอว่า การวิเคราะห์และออกแบบกระบวนงานก่อนด าเนินการเพ่ือรับรู้ปัญหาและข้อจ ากัดที่
เกิดขึ้นส าหรับน ามาเป็นแนวทางปรับปรุงและพัฒนากระบวนงานให้ดีขึ้น มีความส าคัญต่อ
ความส าเร็จต่อการปฏิรูปงบประมาณเพ่ือสร้างธรรมาภิบาลในหน่วยงานเป้าหมาย  
 5.3 ข้อเสนอแนะที่ว่ากระบวนการงบประมาณเกี่ยวข้องบุคคลและหน่วยงานจ านวนมาก
และปัญหาการขาดธรรมาภิบาลเกิดจากสาเหตุหลายประการ ดังนั้น รูปแบบจึงควรครอบคลุมทุก
ภาคส่วนและควรเป็นนโยบายสาธารณะหรือเป็นวาระแห่งชาติ และการขับเคลื่อนการสร้างธรรมาภิบาล
ควรด าเนินการในเชิงรุกโดยมีเป้าหมายของการสร้างธรรมาภิบาลล่วงหน้าระยะยาว ตลอดจน    
ธรรมาภิบาล คือ กติกาของสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของจริยธรรม คุณธรรมและความดี ดังนั้น การสร้าง
ธรรมาภิบาลในกระบวนการงบประมาณจึงต้องท ามากกว่าการออกกฎหมาย หากแต่ควรมุ่งสร้าง
มโนส านึกของการจัดการงบประมาณให้เกิดขึ้นกับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับ นอกจากนี้ 
ธรรมาภิบาลในกระบวนการงบประมาณจะเกิดขึ้นไม่ได้หากปราศจากการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ทั้งนี้ ข้อค้นพบและข้อเสนอดังกล่าวสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ พรชัย เทพปัญญา และคณะ 
(2558) ซึ่งเห็นร่วมกันว่าปัญหาการขาดธรรมาภิบาลในการจัดการงบประมาณภาครัฐมีเพ่ิมมากขึ้น 
ดังนั้น การป้องกันและแก้ไขด้วยการสร้างธรรมภิบาลจึงควรเป็นเร่ืองเชิงนโยบายและหรือเป็นวาระ
แห่งชาติที่ส าคัญ จ าเป็น และเร่งด่วน โดยด าเนินการในเชิงรุกในลักษณะบูรณาการตั้งแต่ต้นน้ า 
กลางน้ า และปลายน้ า ต้องใช้มาตรการทางกฎหมายและมาตรการทางสังคมร่วมกันและต้องระดม
ทุกภาคเข้ามามีส่วนร่วมสร้างธรรมาภิบาล  
 5.4 การน ารูปแบบไปใช้กับหน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะองค์กรท้องถิ่นมีความส าคัญเพราะ
การมีธรรมาภิบาลของท้องถิ่นท าให้ประชาชนเกิดความเชื่อถือศรัทธาต่อการใช้จ่ายงบประมาณซึ่ง
สอดคล้อง Orapin Sopchokchai ที่พบว่าการมีธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
ปัจจัยที่ช่วยเพ่ิมความเป็นประชาธิปไตยและความเท่าเทียมทางการเมือง รวมทั้งท าให้ฝ่ายนิติ
บัญญัติและเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นมีความซื่อสัตย์และโปร่งใสในกระบวนการตัดสินใจมากขึ้น  
 5.5 การน ารูปแบบไปใช้กับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดธรรมาภิบาลใน       การ
บริหารงานภาครัฐพบว่ารูปแบบท าให้การขาดธรรมาภิบาลท าได้ยากขึ้นและสามารถป้องกันและ
แก้ไขปัญหาได้ระดับหนึ่ง โดยสอดคล้องกับข้อค้นพบของปัณณ์ อนันอภิบุตร ที่เสนอแนะให้การเพ่ิม
ต้นทุนในการทุจริตผ่านการเปิดเผยอย่างโปร่งใส และปรับใช้กฎหมายหรือระเบียบที่มีอยู่แล้วในการ
ปรับปรุงกระบวนการและการบริหารจัดการที่เกี่ยวกับการงบประมาณ โดยลดอ านาจผูกขาด และลด
การใช้ดุลพินิจ พร้อมกันกับการเพ่ิมความรับผิดชอบ  นอกจากนี้ ข้อเสนอแนะการน ารูปแบบไปใช้ให้
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เกิดประสิทธิผลโดยสนับสนุนให้ประชาชนและภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้นและใน
ทุกขั้นตอนของกระบวนการงบประมาณ สอดคล้องกับข้อค้นพบในงานวิจัยของ Bhargava ที่เห็นควร
ให้ใช้ประโยชน์จากการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างธรรมาภิบาล โดยการ บูรณาการการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการด าเนินงานด้านธรรมาภิบาลให้เกิดข้ึน  
 

6. ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 6.1 ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย ได้แก่ 6.1.1 ควรก าหนดให้การส่งเสริมและสนับสนุนการ
สร้างธรรมาภิบาลในกระบวนการงบประมาณแผ่นดินเป็นนโยบายสาธารณะและหรือเป็นวาระแห่งชาติ  
6.1.2 ควรมีกลไกหรือหน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบในน านโยบายหรือวาระแห่งชาติดังกล่าวมา
ขับเคลื่อนการสนับสนุนการมีธรรมาภิบาลในกระบวนการงบประมาณ 6.1.3 ควรสนับสนุนให้
ประชาชนมีส่วนร่วมสนับสนุนการมีธรรมาภิบาลในกระบวนการงบประมาณ 6.1.4 ควรมีการพัฒนา
กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับงบประมาณให้รองรับการสนับสนุนการมีธรรมาภิบาลในกระบวนการ
งบประมาณ  
 6.2 ข้อเสนอแนะด้านการน าไปปฏิบัติ ได้แก่ 6.2.1 ควรสร้างความเข้าใจต่อธรรมาภิ
บาลว่าไม่ใช่เรื่องการท าให้ถูกกฎหมายเท่านั้นแต่เป็นกติกาสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของจริยธรรม 
คุณธรรม และความดี ดังนั้น การสร้างธรรมาภิบาลในกระบวนการงบประมาณจึงเป็นการสร้างมโน
ส านึกเกี่ยวกับคุณธรรม ความเป็นธรรม และความดีของการจัดการงบประมาณให้เกิดขึ้นกับ
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 6.2.2 ควรน ารูปแบบไปใช้ในเชิงรุกโดยมีเป้าหมายระยะยาวอาศัย
ฐานข้อมูลและน าไปใช้ในทุกขั้นตอนของกระบวนการงบประมาณแผ่นดิน 6.2.3 ควรก าหนด
เป้าหมายและวางแผนการขับเคลื่อนการน ารูปแบบไปใช้อย่างมุ่งเป้า มีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป 
ตลอดจนสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง 6.2.4 ควรจัดท าคู่มือใช้งานรูปแบบ
เพ่ือแนะน าวิธีการใช้งานแก่ผู้ใช้ 6.2.5 ควรมีการติดตามประเมินผลการน ารูปแบบไปใช้เพ่ือถอด
บทเรียนส าหรับเรียนรู้ 6.2.6 ควรน ารูปแบบไปใช้โดยการประยุกต์ให้สอดคล้องกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การจัดท างบประมาณที่ค านึงถึงมิติหญิงชาย การจัดท างบประมาณแบบมีส่วน
ร่วม ตลอดประยุกต์ให้สอดคล้องกับภูมิสังคมเพ่ือการขับเคลื่อนการน าไปใช้อย่างมีประสิทธิผล 
 6.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป เนื่องจากรูปแบบที่ได้เป็นรูปแบบทั่วไป
ส าหรับน าไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการงบประมาณและตามปัญหาและความต้องการของหน่วยงาน
ภาครัฐ และการวิจัยนี้มีข้อจ ากัดจากการทดลองกับหน่วยงานน าร่องจ านวนน้อย รวมทั้งข้อจ ากัด
ด้านเวลาและทรัพยากรของผู้วิจัย ดังนั้นจึงมีข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป ได้แก่ 6.3.1 
ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาตัวชี้วัดและหรือหลักเกณฑ์การประเมินผลการมีธรรมาภิบาลใน
กระบวนการงบประมาณ  6.3.2 ควรศึกษาวิจัยในกลุ่มตัวอย่าง เช่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ องค์การมหาชน จังหวัดและกลุ่มจังหวัด หรือ
หน่วยงานของส่วนกลางในส่วนภูมิภาค เป็นต้น โดยอาจศึกษาในเชิงกว้างหรือเชิงลึก รวมทั้งมี
จ านวนและคุณภาพของกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกันออกไป ตลอดจนเลือกใช้วิธีวิจัย เพ่ือพัฒนา



231วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

รูปแบบให้เกิดความสมบูรณ์หรือให้ได้ผลการวิจัยที่หลากหลายอันจะส่งผลดีต่อแวดวงวิชาการและการ
พัฒนาธรรมาภิบาลให้เกิดข้ึนและปรากฏเป็นจริงในภาครัฐและสังคมไทย 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่อง คุณลักษะผู้น าของผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักกีฬามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีต่อคุณลักษณะผู้น าของ
ผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทยจ าแนกตามอายุ  สาขาการศึกษา  สถานภาพการด ารงต าแหน่ง
นักกีฬา ประเภทนักกีฬา และข้อเสนอแนะ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักกีฬามหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรีจ านวน 400 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Random Sampling) 
และแบบง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม  
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ (Frequency) 
 ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
การทดสอบสมมุติฐานเปรียบเทียบใช้ t-test โดยก าหนดนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 
 ผลกำรศึกษำพบว่ำ 
 ความคิดเห็นของนักกีฬา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยรวมอยู่ ในระดับปานกลาง  
เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน จ านวน 5 ด้าน เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ย
มากไปน้อย ได้แก่ ด้านความเป็นผู้น า รองลงมาคือ ด้านทักษะความรู้ความสามารถในการ
บริหารงาน ด้านมนุษยสัมพันธ์  ด้านบุคลิกภาพ และด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 ผลการเปรียบเทียบคิดเห็นของนักกีฬา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  จ าแนกตาม
สถานภาพการด ารงต าแหน่งนักกีฬาแตกต่างกัน พบว่า โดยรวมและรายด้านมีความคิดเห็นแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ข้อเสนอแนะของนักกีฬามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีต่อคุณ
ลักษะผู้น าของผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย คือ ควรเป็นผู้น าที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 
ควรให้ความไว้วางใจผู้ร่วมงานทุกระดับชั้น ควรมีการก าหนดวิสัยทัศน์ให้ชัดเจน ควรปฏิบัติงาน
อย่างเปิดเผยตรวจสอบได้ ควรสร้างประชาธิปไตยในการท างานภายในองค์การ ควรให้ผู้ร่วมงาน
แสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย ควรปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความจริงใจ ควรยึดหลักศาสนาใน
การปฏิบัติงาน ควรประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ร่วมงานให้ควรมีความยุติธรรมในการบังคับ
บัญชา ควรสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้กับผู้ร่วมงาน  ควรสร้างทีมงามท่ีมั่นคงในการท างาน 
ค ำส ำคัญ  : คุณลักษณะผู้น า 

                                                 
Faculty of Political Science, Bangkokthonburi University 
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ABSTRACT 
   Research titled “Leader Characteristics’  Governor of The Sports Authority 

of Thailand” aims to review and comparison of BangkokThonburi University athletic  
the leader characteristics’ Governor of The Sports Authority of Thailand, classified 
by age, education status, tenure athletes, shooter genre and suggestions.  
The samples used in the research were the athletes of BangkokThonburi University 
by 400 people sampling quota (Quota Random Sampling) and simplified (Simple 
Random Sampling) used in the study was a questionnaire scale.  The statistics 
about the five levels used in this study include frequency (Frequency) percentage 
(Percentage) Average (Mean), standard deviation (Standard Deviation) hypothesis 
testing by comparison, the t-test statistical significance level. .05 

The study was found that :   
The athletes of BangkokThonburi University overall is moderate. When 

classifying it was found that the average level of all aspects of the fifth order from 
the most to least include leadership skills, followed by the ability of the 
administration. human relationship personality and moral. The comparison of 
athletes of Bangkok Thonburi University by tenure status of different athletes and 
found that overall the opinions vary significantly statistical level. .05 

The suggestions of BangkokThonburi University athletes for “Leader 
Characteristics’  Governor of The Sports Authority of Thailand”  was supposed to 
lead the pace with a changing world, should put their trust associates at all levels. 
There should be a clearly defined vision, should work openly examined, should 
democracy to work within the organization, should participants expressed their 
opinions openly, should treat colleagues with sincerity, religion should be based on 
performance, it should act as a role model to colleagues that there should be 
justice in command, should create incentives for workers to work, and should 
create a pretty solid team work. 
 

Keywords : leader characteristics 
 
1. บทน ำ 
      “ การกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทย ความพ่ายแพ้ ไม่ใช่
จุดจบของการต่อสู้ แต่เป็นจุดเริ่มต้นของนักสู้ ที่มีอยู่ในตัวนักกีฬาทุกคน” ค ากล่าวนี้แสดงถึง
บทบาทภารกิจหน้าที่ของการกีฬาแห่งปะเทศไทย ซึ่งมีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย  เป็นผู้มี
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ต าแหน่งรับผิดชอบในคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยได้รับงบประมาณจากรัฐบาลเป็น
รายปี จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2528 ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 4 
ตุลาคม ปีเดียวกันโดยเหตุผลในการประกาศใช้คือ เพ่ือจัดตั้งองค์กรรัฐวิสาหกิจขึ้นแทน  องค์การ
ส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งตั้งขึ้นตาม พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การส่งเสริมการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2507 ที่ประกาศเมื่อ 12 กันยายน ปีดังกล่าว และให้มีอ านาจหน้าที่ในการ
ส่งเสริมการกีฬา และควบคุมการด าเนินกิจการกีฬาได้กว้างขวาง และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตามนัย
แห่งพระราชบัญญัติฯ ฉบับปี พ.ศ. 2528 ต่อมา พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย  
พ.ศ. 2558 ประกาศใช้แทนพระราชบัญญัติฯ ฉบับปี พ.ศ. 2528 โดยให้มีผลบังคับ ตั้งแต่วันที่ 27 
มีนาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้น 

     ผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้น าที่มีความส าคัญในการเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง
ความส าเร็จของนักกีฬาทุกประเภทในการส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันความส าเร็จให้แก่การกีฬา
ของประเทศไทย  ซึ่งการที่ผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทยจะเป็นผู้น าที่ประสบความส าเร็จได้นั้น
จะต้องบริหาร 3 ปัจจัยให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ประกอบด้วย  1) การบริหาร
ตนเองให้เป็นผู้น าที่มีประสิทธิภาพ  2) การบริหารคน ได้แก่  ผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาให้ตั้งใจ
และเต็ ม ใจที่ จ ะปฏิ บัติ หน้ าที่ ให้ องค์ กรหรือหน่ วยงาน อย่ าง เต็มความสามารถ   และ  
3) การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ  จนบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
(Kitti Tayakkanon, 2532: 14) จะเห็นได้ว่าทั้ง 3 ปัจจัยเป็นสิ่งที่ท าให้ผู้น าหรือผู้บริหารประสบ
ความส าเร็จ โดยเฉพาะการบริหารตนเองเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้น าต้องมีรวมทั้งสร้างภาวะผู้น า พัฒนา
ตนเองอยู่ตลอดเวลาให้เป็นผู้น าที่พึงประสงค์  ในการปรับใช้แนวคิด ทฤษฎีการเป็นผู้น ามาใช้ใน
สิ่งแวดล้อมขององค์กร เพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมขององค์กรด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ สร้าง
ความเจริญให้กับองค์กรต่อไป ดังที่ Veeravat Pannitamai (2544 : 25) ได้กล่าวสนับสนุนถึง
คุณลักษณะของผู้น าที่มีประสิทธิภาพว่า  ผู้น าต้องแสดงความเชื่อมั่นศรัทธาในสิ่งที่ตนยึดถือต่อ
ค่านิยมเชิงสร้างสรรค์อย่างแท้จริง กระตุ้นและก่อให้เกิดความทะเยอทะยานสามารถเป็นแบบอย่าง
ที่ดีขององค์กรได้ หลีกเลี่ยงการหยิบยืมค าพูดหรือความคิดของผู้อ่ืนมาอย่างพร่ าเพรื่อ มีความเป็น
ต้นแบบในความคิด ค าพูด และการกระท าที่สร้างสรรค์ ผู้น าต้องมีวิสัยทัศน์(Vision) เห็นคุณค่าของ
ประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ มุ่งสร้างผลกระทบทางบวก (High Positive Impact) แก่อนุชน องค์กร 
และสังคม ผู้น าต้องท าการตัดสินใจที่เหมาะสม ทันการณ์และต้องตัดสินใจภายใต้ข้อมูลและ
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด และสามารถเลือกตัดสินใจได้ดีกว่า  ต้องเลือกที่จะใส่ใจในบางเรื่องและ
ทีละเรื่อง ไม่ควรใส่ใจในทุกเรื่องขององค์กร หรือให้ความส าคัญในทุกเรื่องเท่ากัน การจัดล าดับ
ความส าคัญความเร่งด่วนของงานจึงมีความส าคัญ ไม่ควรบริหารงานแบบที่ต้องควบคุมการปฏิบัติ
ของผู้ ใต้บั งคับบัญชา ผู้ น าที่ ดีต้ องสามารถสร้ างความศรัทธาและความสัม พันธ์ที่ ดีกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้น าต้องมีทักษะการพูด ฟัง อ่าน เขียน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของ
สมอง ผู้น าที่ฉลาดเป็นผู้ฟังที่ดี กระตือรือร้นใส่ใจในการฟัง คือ การได้โอกาสเรียนรู้ข่าวสารมากขึ้น  
สามารถให้ข้อมูลสะท้อนกลับอย่างสร้างสรรค์ และผู้น าต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เนื่องจากผู้น าต้อง
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ท างานหนัก และมีความเครียด  จึงต้องหาวิธีที่จะพัฒนาซ่อมเสริมสุขภาพกายใจของตนอยู่เสมอ  
ให้มีพลังร่วม (Synergy) เกื้อหนุนทางกาย จิตใจ สมอง สังคม ศาสนา ชีวิต และครอบครัว เพ่ือ
น ามาปรับปรุงการท างานให้ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ 
      คุณลักษณะผู้น าของผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย จึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง 
เนื่องจากมีต าแหน่งรับผิดชอบในคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการ
ส่งเสริมการกีฬา และควบคุมการด าเนินกิจการกีฬาอย่างกว้างขวางและให้มีประสิทธิภาพ  เพ่ือท า
ให้การกีฬาของประเทศไทยมีการพัฒนาให้มีความเจริญก้าวหน้าและทัดเทียมกับต่างประเทศ  
ดังนั้น การกีฬาของไทยจะประสบความส าเร็จได้รับชัยชนะในการแข่งขันภายในประเทศและ
ต่างประเทศได้มากน้อยเพียงใดย่อมข้ึนอยู่กับคุณลักษณะผู้น าของผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย
เป็นส าคัญ 
 

2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
1 . เ พ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของนักกีฬาที่มีต่อคุณลักษณะผู้น าของผู้ว่าการ  

การกีฬาแห่งประเทศไทย 
2 เพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักกีฬาที่มีต่อคุณลักษณะผู้น าของผู้ว่าการ  

การกีฬาแห่งประเทศไทย 
3. เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะของนักกีฬาต่อคุณลักษณะผู้น าของผู้ว่าการ การกีฬาแห่ง

ประเทศไทย 
  

3. ขอบเขตกำรวิจัย 
 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักกีฬาฟุตบอล  นักกีฬามวย นักกีฬาเซปักตะกร้อ  
นักกรีฑา ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จ านวน 400 คน 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  นักกีฬาฟุตบอลจ านวน 100  คนนักกีฬามวย 100 
คน  นักกีฬาเซปักตะกร้อ 100  คน  นักกรีฑา 100  คน ได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า 
(Quota Random Sampling) จ านวน 400  คน และการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simplified 
Random Sampling) 
 ตัวแปรที่ใช้ในกำรศึกษำ 
 ตัวแปรต้น ได้แก่ สถานภาพส่วนบุคคลของประชากร  ประกอบด้วย  อายุ  
 สาขาการศึกษา ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งนักกีฬา  ประเภทนักกีฬา  
 ตัวแปรตาม ได้แก่  คุณลักษณะผู้น าของผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย 
 

4. ผลกำรวิจัย 
 จากการศึกษาความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม สรุปผลการศึกษา ดังนี้ 
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๑. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแทนสอบถามเพศชายทั้งหมดพบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถาม  

จ านวน 400 คนจ าแนกเป็นนักกีฬาฟุตบอล 100 คน  นักกีฬามวย  100  ตน  นักกีฬาเซปักตะกร้อ  
100 คน และนักกรีฑา 100 คน  

ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจ าแนกเป็นราย
ด้าน พบว่า อยู่ในระดับปลานกลางทุกด้าน จ านวน 5 ด้านเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ได้แก่ 
ด้านความเป็นผู้น า รองลงมาคือ ด้านทักษะความรู้ความสามารถในการบริหารงาน ด้านมนุษย์
สัมพันธ์  ด้านบุคลิกภาพ  และด้านคุณธรรมจริยธรรม 

2. ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม เห็นว่า ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยต้องเป็น
ผู้น าที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก  ให้ความไว้วางใจผู้ร่วมงานทุกระดับชั้น มีการก าหนด
วิสัยทัศน์ให้ชัดเจน ปฏิบัติงานอย่างเปิดเผย ตรวจสอบได้ สร้างประชาธิปไตยในการท างานภายใน
องค์การ  ให้ผู้ร่วมงานแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความจริงใจ  
ยึดหลักศาสนาในการปฏิบัติงาน ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ร่วมงาน  มีความยุติธรรมใน 
การบังคับบัญชา  สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้กับผู้ร่วมงาน  และสร้างทีมงานที่มั่นคงในการ
ท างาน 
 

5. กำรอภิปรำยผล 
ผลจากการศึกษาความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อคุณลักษณะผู้น าของผู้ว่าการ  

การกีฬาแห่งประเทศไทย ทีไ่ด้น ามาอภิปรายผล ตามสมมุติฐานการวิจัย ดังนี้ 
สมมุติฐานที่ 1 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อคุณลักษณะผู้น าของผู้ว่าการ  

การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ผลการศึกษาเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า 

1. ไม่สามารถสร้างความไว้วางใจให้กับนักกีฬาได้ทุกเรื่อง 
2. บางครั้งมีการปฏิบัติงานอย่างไม่ตรงไปตรงมา 
3. ปฏิบัติงานโดยยึดความคิดเห็นจากผู้อ่ืนน้อยไป 
4. ไม่สามารถให้ความยุติธรรมให้กับนักกีฬาได้ในบางครั้ง 
5. สามารถสร้างความจูงใจให้กับนักกีฬาได้ในระดับหนึ่ง 
ผลการศึกษาสอดคล้องกับด ารงค์  แก่นสารที่ได้ท าการศึกษาเรื่องแบบภาวะผู้น าของ

ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานประถมศึกษาจังหวัดล าปาง   ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิผลใน
การใช้แบบภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับสาธิต  บุญ
สร้าง ได้ศึกษาการปฏิบัติตามภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการ
ประถมศึกษา อ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ พบว่า ผู้บริหารโดยส่วนรวมและจ าแนกตามสภาพ 
คือผู้บริหารงานโรงเรียนประถมศึกษาและผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษามีการปฏิบัติตาม
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ภาวะผู้น าโดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับพิชิต  จิตสุกใส ได้ศึกษา
ภาวะผู้น าของหัวหน้าสถานีต ารวจภูธรต าบลสะพานหิน อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีบบุรี   พบว่า 
ภาวะผู้น าของหัวหน้าสถานีต ารวจภูธรต าบลสะพานหิน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง
โดยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องสุภกิจ งาม
เจริญ ได้ท าการศึกษา ภาวะความเป็นผู้น าของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัด
นครราชสีมา  พบว่า ภาวะความเป็นผู้น าของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัด
นครราชสีมา ตามความคิดเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครราชสีมาโดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง ผลการศึกษาไม่สอดคล้องกับสุดา  จิตกุศล ได้ศึกษา ภาวะผู้น ากับการปฏิบัติงาน
ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดนครปฐมผลการศึกษาพบว่า ก านันผู้ใหญ่บ้านมีภาวะผู้น าสูง และมี
บทบาทในการปฏิบัติงานมากทั้งทางด้านการเป็นตันแทนของรัฐบาลการเป็นตัวแทนของประชาชน
และการเป็นผู้น าชุมชน ไม่สอดคล้องกับ Pantipa Natongsuk (2556, บทคัดย่อ) ได้ศึกษา ภาวะ
ผู้น าของกรรมการองค์การบริหารส่วนต าบลในการพัฒนาท้องถิ่น กรณีศึกษา ในเขตอ าเภอบ้านโป่ง 
จังหวัดราชบุรี  พบว่า ระดับภาวะผู้น าในด้านการพัฒนาท้องถิ่นของกรรมการองค์การบริหารส่วน
ต าบลทั้งภาพรวมรายด้านอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ไม่สอดคล้องกับเกศินี  จันทร์บุปผา ได้ศึกษา 
ความคิดเห็นของพนักงานเทศบาลต่อคุณลักษณะของผู้บริหารส่วนราชการเทศบาลเมืองอุดรธานี  
ผลวิจัยพบว่า ระดับความคิดเห็นของพนักงานเทศบาลต่อคุณลักษณะของผู้บริหารส่วนราชการ
เทศบาลเมืองอุดรธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

สมมุติฐานที่ 2 ความคิดเห็นของนักกีฬาต่อคุณลักษณะผู้น าของผู้ว่าการ การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย จ าแนกตามประเภทนักกีฬา มีความคิดเห็นแตกต่างกัน 

ผลการศึกษา ความคิดเห็นของนักกีฬาต่อคุณลักษณะผู้น าของผู้ว่าการ การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย จ าแนกตามสถานภาพของนักกีฬา โดยมีสถิติที่ระดับ .05 โดยบุคลากรที่มีสถานภาพ
เป็นนักกีฬาฟุตบอลและนักกีฬามวย มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 2.91 และบุคลากรที่มีสถานภาพเป็น
นักกีฬาเซปักตะกร้อและนักกรีฑา มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 3.44 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐาน ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะว่า  1. นักกีฬาฟุตบอลและนักกีฬามวยได้รับการดูแลในลักษณะที่แตกต่างกันกับนักกีฬา
เซปั กตะกร้ อและนั กกรี ฑา จึ งท า ให้ มี ค ว ามคิ ด เห็ นต่ อคุณลั กษณะ ผู้ น า ของผู้ ว่ า ก า ร 
การกีฬาแห่งประเทศไทย แตกต่างกัน จะเห็นได้จากผลการเปรียบเทียบด้านบุคลิกภาพใน 
การปฏิบัติงานของนักกีฬาเซปักตะกร้อและนักกรีฑาที่มีความคิดเห็นในระดับต่ ากว่านักกีฬาฟุตบอล
และนักกีฬามวย 

2. นักกีฬามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมีการศึกษาในสาขาต่างกัน ส่วนหนึ่งส าเร็จการศึกษา
สาขาวิทยาศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์การกีฬา อีกส่วนหนึ่งส าเร็จการศึกษาสาขาสังคมศาสตร์ ซึ่ง
พ้ืนฐานทางการศึกษาท าให้มีความคิดเห็นแตกต่างกันได้ จะเห็นได้จากผลการเปรียบเทียบด้าน
ทักษะความรู้ความสามารถที่นักกีฬาเซปักตะกร้อและนักกรีฑามีความคิดเห็นในระดับต่ ากว่า
นักกีฬาฟุตบอลและนักกีฬามวย 
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3. นักกีฬาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมีระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งเป็นนักกีฬา
แตกต่างกัน ท าให้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยแตกต่าง
กัน ท าให้มคีวามคิดเห็นที่แตกต่างกันได้ 

จากเหตุผลดังกล่าวน่าจะเป็นเหตุผลที่ท าให้นักกีฬาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จ าแนก
ตามสถานภาพการด ารงต าแหน่งนักกีฬามีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะผู้น าของผู้ว่าการ การกีฬา
แห่งประเทศไทย แตกต่างกัน 

ผลการศึกษาสอดคล้องกับ Kitti Tayakkanon (2556: บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา  เทศบาลต าบลในจังหวัดพิษณุโลก  พบว่ามี 
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น ากับปัจจัยในการปฏิบัติงานส่วนมากไม่มีความสัมพันธ์กัน สอดคล้อง
กับ สุดา  จิตกุศล ได้ศึกษา ภาวะผู้น ากับการปฏิบัติงานของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดนครปฐม  ผล
การศึกษาพบว่า คุณลักษณะทางสังคมเศรษฐกิจของก านันผู้ใหญ่บ้านที่แตกต่างกันในเรื่องเพศอายุ 
รายได้ ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง และความสัมพันธ์ด้านเครือญาติ ส่งผลต่อภาวะผู้น าและการ
ปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ พิชิต  จิตสุกใส ได้ศึกษาภาวะผู้น าของหัวหน้าสถานี
ต ารวจภูธรต าบล สะพานหิน อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีบบุรี  พบว่า ข้าราชการต ารวจธุรการกับงาน
ป้องกันปราบปราม งานธุรการกับงานสืบสวน งานธุรการกับการสอบสวน งานธุรการกับงานจราจร 
มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าของหัวหน้าสถานีแตกต่างกัน สอดคล้องกับ  เกศินี  จันทร์บุปผา ได้
ศึกษาความคิดเห็นของพนักงานเทศบาลต่อคุณลักษณะของผู้บริหารส่วนราชการเทศบาลเมือง
อุดรธานี ผลการศึกษาพบว่า ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่วน
ราชการพนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างประจ า ที่มีต่อคุณลักษณะต่อผู้บริหารส่วนราชการเทศบาล
เมืองอุดรธานีโดยรวมและจ าแนกเป็นรายด้ายมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.5 
 

6. ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในกำรน ำไปใช้ 
1. สร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงานให้กับผู้ร่วมงานมากขึ้นเพ่ือท าให้ผู้ร่วมงานปฏิบัติงาน

ด้วยความมั่นใจได้มากยิ่งขึ้น 
2. ต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างสม่ าเสมอ 
3. ปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมา เปิดเผยและรับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงานเพ่ือระดม

สมองในการปฏิบัติงานได้ดีข้ึน 
4. ยึดมั่นหลักคุณธรรม จริยธรรม และความยุติธรรมในการปฏิบัติงานเพ่ือเป็นแบบอย่างที่

ดีแก่ผู้ร่วมงาน  
5. สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้กับผู้ร่วมงานในทุกด้าน  
6. เปิดโอกาสให้นักกีฬามีส่วนร่วมในการท างานกับผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเพ่ือ

สร้างความเข้าใจร่วมกันและท างานร่วมกันไดไ้ด้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป 
ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณลักษณะภาวะผู้น าของผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย 

เพ่ือให้สามารถน าผลการศึกษาไปพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้น าของผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศ
ไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
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บทน า 
 พระพุทธรูปจ านวนมากที่ปรากฏอยู่ ในประเทศไทย หรือนานาประเทศที่นับถือ
พระพุทธศาสนาล้วนมีประวัติความเป็นมา พัฒนาการร่วมกับประชาชาตินั้น ๆ โดยมีนัยยะของ
ประวัติศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม อาทิ พระพุทธรูปแห่งคันธาระ (อินเดีย) 
พระพุทธรูปแห่งบามิยัน (อัฟกานิสถาน) พระพุทธรูปที่หน้าผาหยุนกัง เมืองต้าถง ของมณฑลซานซี 
(จีน) พระพุทธรูปไดบุตสึ  (ญี่ปุ่น) พระธาตุเขี้ยวแก้ว (ศรีลังกา) พระแก้ว พระสุก พระไส หรือพระ
บางในประวัติศาสตร์ลาว พระมหามัยมุนี (พม่า) พระองค์เจก-องค์จอม (กัมพูชา) พระบัวเข็มของ
กลุ่มชาติพันธุ์ไทยใหญ่อันมีศูนย์กลางที่เมืองตองยีในประเทศพม่า เป็นต้น ย้อนกลับมาในประเทศ
ไทย ก็จะมีพระพุทธรูปส าคัญ ที่เนื่องด้วยประวัติศาสตร์และความเป็นมาของไทยเรา อาทิ พระพุทธ
ชินราช (พิษณุโลก) พระพุทธสิหิงค์ (เชียงใหม่ ) พระแก้วมรกต (กรุงเทพ) พระพุทธโสธร 
(ฉะเชิงเทรา) พระทองค า (วัดไตรมิตร-กรุงเทพ) หลวงพ่อโต (วัดบางพลีใหญ่ใน-สมุทรปราการ) 
หลวงพ่อวัดไร่ขิง (นครปฐม) หรือพระสยามเทวาธิราช (วัดพระแก้ว-กรุงเทพ) เป็นต้น นัยยะของการ
เกิดขึ้นสัมพันธ์กับศาสนา ความเชื่อศรัทธา ความเป็นศูนย์รวมจิตใจในความเป็นรัฐชาติและการ
จัดตั้ง การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ศิลปะ ตระกูลช่าง โดยสัมพันธ์เกาะเกี่ยวกับ
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของรัฐนั้นๆ รวมทั้งสยาม หรือไทยนับแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบัน ซึ่ง
ประเด็นดังกล่าวปรากฏในงานค้นคว้า เร่ือง “การเมืองเรื่องพระพุทธรูป” (2560)  ที่เรียบเรียง
นิพนธ์โดยวิราวรรณ นฤปิติ ที่ได้เคยศึกษาไว้เป็นวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต (2557) ในสาขา
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ประวัติศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง “แนวคิดการรวบรวมพระพุทธรูปช่วงสร้าง
กรุงเทพฯ ถึงรัชกาลที่ 5” และน ามาปรับเป็นหนังสือพร้อมพิมพ์เผยแผ่ ซึ่งผู้ศึกษาได้พยายาม
อธิบายเชื่อมถึงประเด็นทางการเมืองผ่านพระพุทธรูปที่ปรากฏให้เห็น อันสัมพันธ์กับ “สัญญะ” การ
ตั้งต้นทางความเชื่อและกลไกการได้มาต่อพระพุทธรูปนั้น ประกอบสร้างเป็นความเชื่อ “กษัตริย์ผู้
ทรงธรรม” หรือการเป็นกษัตริย์ที่สัมพันธ์กับบุญญาบารมี ดังที่ปรากฏข้อความว่า “ความคิดเรื่อง
พระมหากษัตริย์เป็นผู้มีบุญบารมีสูงสุด เป็นอุดมคติที่สืบทอดกันมาในชนชั้นกษัตริย์ อย่าง
กษัตริย์สุโขทัย และกษัตริย์อยุธยาก็คือผู้ที่สั่งสมบุญบารมีเอาไว้มาก และจะสั่งสมบุญบารมีให้
เพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปอีกเพื่อเตรียมจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต ด้วยการประพฤติธรรม สั่งสอน
ธรรม และบ ารุงพระศาสนา อุดมคติแบบนี้ฝังรากลึกอยู่ในอาณาจักรที่ท ากิจกรรมทางการเมือง
ควบคู่ไปกับศาสนาเป็นส าคัญ รวมถึงสมัยสร้างกรุงรัตนโกสินทร์นี้ด้วย” โดยโลกทัศน์ความเชื่อ
แบบนี้ ปรากฏในหนังสือเล่มนี้ด้วย ซึ่งจะได้น ามาแบ่งปันเล่าเรื่องเพ่ือประโยชน์ต่อการสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธรูป รวมไปถึงการเมืองที่มาพร้อมกับพระพุทธรูปในระหว่างรัฐต่อรัฐ 
สัญลักษณ์ของอ านาจ การสถาปนาอ านาจ รวมไปถึงการจัดวางอ านาจของรัฐต่อสิ่งเชื่อทางศาสนาที่
ชื่อว่า “พระพุทธรูป”ด้วยเช่นกัน   
 
ศาสนาและการเมือง 

ศาสนากับการเมืองเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออกนับแต่อดีตด้วยเช่นกัน แนวคิดเรื่องเทวราชา 
สมมติราชา รวมไปถึงพระราชาผู้ทรงธรรม (ทศพิธราชธรรม) เป็นของคู่กันกับรัฐ และบุรพกษัตริย์ใน
นานารัฐนับแต่อดีต ที่มีเป้าหมายเป็นการขยับก้าวไปข้างหน้าของสังคมในภาพรวม ในรัฐสยามการที่
พ่อขุนรามค าแหง (พ.ศ.1822-1841) กับการสถาปนาสุโขทัย โดยมีความเกาะเกี่ยวอยู่กับศาสนา 
การใช้ศาสนาเป็นเครื่องหมายของการแสดงพระองค์เป็น “พ่อผู้ทรงธรรม” รวมไปถึงการด าเนิน
ชีวิตขับก้าวไปข้างหน้าอย่างเหมาะสมภายใต้รัฐและการก่อเกิดของรัฐอย่างเหมาะสมจึงเกิดขึ้น  พระ
ยาลิไทย (พระมหาธรรมราชาที่ 1  ครองราชย์ พ.ศ. 1890-1919) กับโลกทัศน์ในเชิงควบคุมแบบ
ไตรภูมิพระร่วง (เตภูมิกถา/พ.ศ.1888) หรือการเป็นกษัตริย์ที่บ ารุงพระพุทธศาสนาของสมเด็จพระ
นารายณ์ (พ.ศ.2199-2231) รวมไปถึงกษัตริย์ที่ให้การอุปถัมภ์การสืบศาสนาในลังกา (พ.ศ.2494) 
อย่างพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ (พ.ศ.2275-2301)  ภาพเหล่านี้ปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์ไทย หรือมา
ในสมัยของพระเจ้ากรุงธนบุรี (พ.ศ. 2310–2325) กับบทบาทของมหากษัตริย์ผู้กอบกู้ รวบรวม และ
การอุปถัมภ์ศาสนารวมไปถึงการย้ายพระพุทธรูปส าคัญคือพระแก้วมรกตจากเวียงจันทร์ด้วย  (พ.ศ.
2322) หรือล่วงมาถึงรัตนโกสินทร์  “การที่ราชส านักรัชกาลที่ 1 ใช้วัตถุทางศาสนาเป็นเครื่องมือใน
การแสดงตัวตนของพระมหากษัตริย์ในอุดมคติ และท าให้เมืองหลวงที่สถาปนาขึ้นใหม่มีความ
ศักดิ์สิทธิ์ในฐานะเป็นศูนย์กลางของศาสนาพุทธ ควบคู่ไปกับอ านาจทางการเมือง” ดังมีข้อมูลว่า “...
ช่วงต้นรัชกาลที่ 1 ราชส านักอยู่ในฐานะของผู้ปกครองที่พยายามจะสถาปนาอ านาจเหนือหัวเมืองที่
เคยอยู่ใต้อ านาจของอยุธยาให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นขณะเดียวกันก็รวมเอาล้านนา ล้านช้าง และกัมพูชา
เข้ามาเป็นประเทศราชด้วยพร้อมทั้งพยายามจะรวมหัวเมืองมอญ ได้แก่ ทวาย มะริด ตะนาวศรี ผล
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ก็คือก่อให้เกิดระบบการเมืองแบบจักรวรรดิขึ้น รัชกาลที่ 1 จึงต้องสร้างความชอบธรรมให้กับระบบ
การเมืองที่พระองค์สร้างขึ้นใหม่นี้…” ผู้ปกครองเมืองในจักรวรรดิทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธดังนั้น
การเอามาตรฐานทางศีลธรรม และราชธรรมมาสร้างความชอบธรรมแก่ระบบการเมืองที่มีศูนย์กลาง
ที่กรุงรัตนโกสินทร์ จึงได้ผลดีที่สุดในความคิดของคนในราชส านัก สิ่งส าคัญคือการท าให้กรุงเทพฯ 
เป็นศูนย์กลางพุทธศาสนา และแสดงให้เห็นว่าพระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงเป็น
พระมหากษัตริย์ที่ดีตามอุดมคติ ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในราชธานี หัวเมือง และเมืองประเทศราช  

นัยยะของกลไกทางการเมืองกับศาสนา เป็นสิ่งคู่กันที่แยกไม่ออก รัฐกับศาสนา มีส่วน
เกื้อหนุนขับเคลื่อนในกันและกัน  รวมถึงกับประชาชนพลรัฐผู้อยู่ใต้ปกครองด้วย โดยมีกลไกทาง
ศาสนาเป็นเครื่องขับเคลื่อนและขับเน้นให้เกิดผลและกลไกในการปฏิบัติ ซึ่งในหนังสือเล่มนี้ได้
กล่าวถึงเงื่อนไขทางศาสนาของรัฐ และศาสนาที่ต่างเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ดังปรากฏแนวคิดที่ว่า 
“กษัตริย์ผู้ทรงธรรม” สมควรที่จะครอบครองพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ (น.132) การเคลื่อนย้าย
พระพุทธรูปเป็นการก าหนดให้เห็นถึงรัฐในอุดมคติที่สัมพันธ์กับอ านาจของสถาบันกษัตริย์เพ่ือหลอม
ความเชื่อของรัฐประเทศราชต่อความเป็นเจ้าผู้ปกครอง (น.132-133) รวมไปถึงบทบาทของการเป็น
ศูนย์กลางในเรื่องบุญญาธิการ หรือบารมีของผู้ปกครองในเชิงของจักรวาลวิทยา หรือศูนย์กลางของ
อ านาจในระบบรัฐ (น.40) ดังนั้นแนวคิดเก่ียวกับรัฐและศาสนาสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบและถูกสื่อ
และถ่ายทอดออกมา ซึ่งเป็นสาระที่ปรากฏในความเป็นศาสนาและรัฐ และความสัมพันธ์อย่างมี
เงื่อนไขระหว่างรัฐและศาสนาด้วยเช่นกัน     

มีหลักฐานถึงวิธีการสถาปนาความเป็นรัฐในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับสมเด็จ
พระพนรัตน์ ซึ่งมีการช าระสมัยรัชกาลที่ 1 ได้ให้ภาพของกษัตริย์อังวะ ว่าเป็นผู้ท าลายเมืองอยุธยา 
และพงศาวดารยังเน้นไปที่การกอบกู้เอกราชของสมเด็จพระเจ้าตากสิน แล้วจบลงที่หายนะตกแก่
ราชวงศ์บุเรงนอง การสร้างภาพให้รัชกาลที่ 1 อยู่เหนือกว่ากษัตริย์อังวะนั้น มีความหมายส าคัญต่อ
สถานะกษัตริย์รัตนโกสินทร์อย่างมากในสายตาเมืองประเทศราช จนกระทั่งปี พ.ศ. 2336 กรุงอังวะ
ได้ขอเป็นไมตรีผ่านมาทางเจ้าเมืองเมาะตะมะ ใจความของศุภอักษรก็เน้นไปที่ความเมตตาของ
กษัตริย์ผู้มีบุญด้วยเช่นกัน 
 นอกจากนี้ในหนังสือ ยังอธิบายถึงการเก็บรวบรวมวัตถุในสมัยรัชกาลที่ 1 ที่มีการรวบรวม
พระพุทธรูปจากหัวเมือง สุโขทัยพิจิตร สวรรคโลก อยุธยา ลพบุรี มาประดิษฐานไว้ ณ วัดพระเชตุ
พนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) ทั้งสิ้นจ านวน 1,248 องค์ จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชี้ให้เห็นว่า 
ราชส านักได้มีการจัดท าบัญชีพระพุทธรูปเอาไว้อย่างละเอียด เพ่ือเป็นการก าหนดเอาไว้ล่วงหน้า ต่อ
การออกแบบระเบียงพระอุโบสถ ระเบียงพระมหาเจดีย์ และพระวิหารทิศต่างๆ เพ่ือเก็บรวบรวม
พระพุทธรูปจากหัวเมืองดังกล่าวมาประดิษฐานที่พระระเบียงในวัดโพธิ์   เหตุการณ์ดังกล่าวเป็น
เหตุการณ์ส าคัญเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการที่ส าคัญในการสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งเห็นได้ชัด
ว่าระบบการจัดการดังกล่าว มีส่วนสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับแนวคิดในการบริหารราชการของรัฐในยุค
สร้างกรุงรัตนโกสินทร์ 
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หรือล่วงมาในระหว่าง พ.ศ. 2369–2371 เจ้าอนุวงศ์ (Chao Anouvong/พ.ศ. 2348 – 
2371/1805-1828) แห่งนครเวียงจันทน์ได้ยกกองทัพเข้าตีหัวเมืองอีสานทั้งหมด ยึดได้เมือง
นครราชสีมา พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาราชสุภาวดี (สิงห์ 
สิงหเสนีย์) ยกกองทัพไปปราบ ในที่สุดปราบเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทน์ได้ เมื่อจัดการบ้านเมืองทางอีสาน
ให้เข้าสู่ความสงบเรียบร้อยแล้ว เจ้าพระยาสุรสีห์ ได้อัญเชิญเอาพระบางเจ้าลงไปกรุงเทพมหานคร 
โปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนยศเจ้าพระยาสุภาวดีเป็นเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี/พ.ศ. 2320-
2392) และโปรดให้สร้างพระอารามขึ้นให้เป็นที่ประดิษฐานพระบางเจ้าไว้นอกกรุงคือ ให้อัญเชิญไป
ไว้วัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร ตลอดมาจนถึงรัชสมัยพระบางประดิษฐานที่วัดจักรวรรดิฯ มา
จนถึงรัชกาลที่ 4 ก็ได้เกิดเหตุฝนแล้ง ต่อเนื่องกันหลายปีชาวกรุงก็ได้ร่ าลือกันว่า ด้วยเหตุที่พระบาง
และพระแก้วมรกตประดิษฐานไว้ด้วยกันความทราบถึงพระเนตรพระกรรณ จึงได้พระราชทานพระ
บางกลับคืนสู่หลวงพระบาง นับแต่นั้นเป็นต้นมาพระบางได้ถูกอัญเชิญพระบางกลับหลวงพระบาง
และคงอยู่ในหลวงพระบางตลอดมาจนถึงปัจจุบัน 
 ภาพสะท้อนของศาสนาและการเมืองเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแยกกันออกด้วยเหตุผลในเรื่องรัฐ
กับศาสนามีนัยยะของการอิงอาศัยซ่ึงกันและกันในการท าหน้าที่ในการควบรวมประชาชน  นัยหนึ่ง
รัฐมีหน้าที่ควบคุมในเชิงกายภาพผ่านอ านาจ และกลไกการใช้อ านาจ รวมทั้งกฎแห่งรัฐ แต่ในกรณี
ของศาสนามีส่วนควบคุมต่อความเชื่อทางศาสนาโดยใช้กลไกของความศรัทธาการยอมรับ และการ
ตามเข้าไปปฏิบัติต่อเงื่อนไขทางศาสนาที่เกิดขึ้นระหว่างรัฐและศาสนาในเชิงกายภาพที่เกิดขึ้น  และ
ผลก็เป็นที่ประจักษ์ในนามรัฐและศาสนาทั่วไปว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นด้วยเงื่อนไขอย่างเดียวกันดัง
ปรากฏเป็นหลักฐานในประวัติศาสตร์ศาสนาด้วยเช่นกัน  
 
พระพุทธรูปและการเมือง 
 หากพิจารณาจากหนังสือ “พระพุทธรูปกับการเมือง” สะท้อนให้เห็นได้ว่า พระพุทธรูป
กลายเป็นการสื่อสารทางการเมือง ที่สัมพันธ์กับบุญญาธิการทางการเมือง จนกระทั่งกลายเป็นกลไก
ทางการเมืองที่เหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์ในการบริหารจัดการทางการเมือง ดังกรณีอึดอัดที่
วัดพระมนูหะ/Manuha Temple  (หม่อง ทิน อ่อง, 2551 : 33) ในพม่าที่สะท้อนถึงการสื่อสารถึง
การเมือง  หรือพระมหามัยมุนี (Mahamuni Buddha) ที่แต่เดิมอยู่ในรัฐยะไข่ ที่ถูกอันเชิญ มา
ประทับที่มัณฑะเลย์  ในสมัยพระเจ้าปดุง  ( Bodawpaya,พ.ศ.2325- 2362/1782-1819 ) 
(Charney, Michael W. 2006, Father Sangermano, 1969 : p. 71)  หรือพระธาตุเขี้ยวแก้ว
สัญลักษณ์ความเชื่อทางพุทธศาสนากับการหลุดรอดจากการท าลายโดยประเทศอาณานิคมทุกครั้ง
ในประวัติศาสตร์ศรีลังกา หรือรวมไปถึงพระแก้วมรกตที่แฝงไปด้วยการเมืองระหว่างแว่นแคว้น
ล้วนๆ ต านานการสร้างพระพุทธรูปองค์นี้ในระยะเร่ิมต้นเป็นไปอย่างพิสดารคือสร้างโดยพระอินทร์  
แต่ต่อมาต านานเริ่มมีชื่อของบุคคลในประวัติศาสตร์มากขึ้น และการถูกน าไปประดิษฐานที่ต่างๆ ก็
เจือปนไปด้วยกลิ่นอายของเหตุการณ์ทางการเมือง เช่น ตอนที่อัญเชิญพระแก้วจากเชียงรายมา
เชียงใหม่  ท าไมช้างถึงต้องมุ่งแต่จะไปล าปาง (เมืองลูกหลวงเชียงใหม่) แม้จะเปลี่ยนช้างตั้งสาม
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เชือกก็ยังเลือกที่จะไปแต่เมืองล าปาง ? เหตุการณ์นั้นจึงมีนัยยะของการไปเพ่ือเสริมบารมี ? แต่ครั้น
เมืองเชียงใหม่เปลี่ยนกษัตริย์ใหม่ ช้างกลับน าพระพุทธรูปมุ่งหน้าเชียงใหม่น าพระแก้วมรกตไป
ประดิษฐานที่เชียงใหม่โดยไม่ขัดขืน ? 

หรือกรณีพระแก้วขาว หรือพระเสตังคมณี ที่เคยเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของแคว้นหริภุญ
ไชยมาก่อน เมื่อล้านนาตีหริภุญไชยแตกก็น าพระเสตังคมณีมาประดิษฐานที่เชียงใหม่ ตอนพระไชย
เชษฐาธิราชจะเสด็จกลับไปปกครองล้านช้าง ลาว พระองค์จะทรงอัญเชิญพระเสตังคมณีไปหลวง
พระบางไปพร้อมๆ กับพระแก้วฯ แต่ชาวเชียงใหม่ขอไว้....ให้เอาไปเฉพาะพระแก้วฯ บางต าราก็ว่า
พระไชยเชษฐาติดสินบนเจ้าหน้าที่บางคนน าพระแก้วไปหลวงพระบาง การน าพระแก้วไปหลวงพระ
บางไม่ได้บั่นทอนศูนย์รวมจิตใจของคนเชียงใหม่เลย เพราะศูนย์รวมจิตใจคือพระเสตังคมณี ส่วน
การอัญเชิญพระแก้วฯ ลงมาท่ีกรุงธนบุรีและกรุงเทพฯ ในปัจจุบัน ในยุคนั้นศูนย์รวมจิตใจของคนแต่
ละแว่นแคว้นนั้นอยู่ที่สถาบันศาสนา การแย่งชิงพระพุทธรูคู่บ้านคู่เมืองจึงถือเป็น “สงคราม
จิตวิทยา” ที่ใช้ในสร้างความชอบธรรมในดินแดนที่นับถือพระพุทธศาสนาด้วยกันในดินแดนที่นับถือ
พระพุทธศาสนาด้วยกันในภูมิภาคนี้   

 หรือกรณีต านานพระพุทธชินราชต านานกล่าวไว้ว่า พระเจ้าศรีธรรมไตรปิฏกหรือพระ
มหาธรรมราชา (พญาลิไท) กษัตริย์องค์ที่ 4 ในพระราชวงศ์พระร่วง สมัยกรุงสุโขทัย เป็นผู้สร้างพระ
พุทธชินราช เม่ือราว พ.ศ. 1900 โปรดให้ช่างสวรรคโลก ช่างเชียงแสน และช่างหริภุญไชย สมทบ
กับช่างกรุงศรีสัชนาลัย ช่วยกันหล่อพระพุทธรูปขนาดใหญ่ 3 องค์ ได้แก่ พระศรีศาสดา พระพุทธ
ชินราช และพระพุทธชินสีห์ จวบจนถึงวันพฤหัสบดี ขึ้น 15 ค่ า เดือน 4 ปีเถาะจุลศักราช 717 ราว 
พ.ศ. 1898 ได้มงคลฤกษ์ กระท าพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปทั้ง 3 องค์ เมื่อเททองหล่อเสร็จแล้ว 
และท าการแกะพิมพ์ออกปรากฏว่า พระพุทธชินสีห์และพระศรีศาสดา องค์พระสมบูรณ์สวยงามดี 
ส่วนพระพุทธชินราชนั้นได้หล่อถึง 3 ครั้งก็ไม่เสร็จเป็นองค์พระได้ กล่าวคือทองแล่นไม่ติดเต็มองค์ 
พระเจ้าศรีธรรมไตรปิฏกจึงทรงตั้งสัตยาธิษฐานเสี่ยงเอาบุญบารมีของพระองค์เป็นที่ตั้ง  ครั้งนั้นจึง
ร้อนถึงอาสน์พระอินทร์เจ้า จึงนฤมิตเป็นตาปะขาวลงมาช่วยท ารูปพระ คุมพิมพ์ปั้นเบ้า  ด้วย
อานุภาพพระอินทราธิราช เจ้าทองก็แล่นรอบคอบบริบูรณ์ทุกประการหาที่ติมิได้ พระเจ้าศรีธรรม
ไตรปิฏกทรงปิติโสมนัสเป็นอย่างยิ่ง  แปลว่าบุญญาธิการของผู้ปกครองได้ท าให้กระท าการส าเร็จ 
จนกระท่ังออกมาเป็นพระพุทธรูปศูนย์กลางความเชื่อของคนในภูมิภาคนี้ด้วยเช่นกัน  
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ภาพประกอบที่ 1 พระมหามัยมุนี กับสัญลักษณ์ของอ านาจทางความเชื่อของรัฐยะไย่  
ที่มา : http://travel.mthai.com/world-travel/72350.html เมื่อ 12 มีนาคม 2560 

 
รวมไปถึง “พระมหามัยมุนี” หรือ  “พระมหาเม๊ียะมู่นี่”  อันมีความหมายว่า “พระผู้เป็น

ที่เคารพสูงสุด” หรือ “ผู้รู้อันประเสริฐสุด” ซึ่งนับเป็นหนึ่งในห้าแห่ง “เบญจมหาบูชาสถาน” อันมี
ความส าคัญสูงสุดของประเทศพม่า  ต านานได้กล่าวไว้ว่า สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพุทธกาล โดยกษัตริย์
แห่งเมืองยะไข ่ องค์พระท าจากทองสัมฤทธิ์ สูง 12 ฟุต 7 นิ้ว ก่อนสร้าง พระกษัตริย์ผู้สร้างทรงพระ
สุบินว่า พระพุทธเจ้าเสด็จมาประทานพรให้พระพุทธปฏิมาองค์นี้ เป็นตัวแทนของพระองค์ เพ่ือเป็น
เครื่องสืบพระศาสนาไปในภายหน้า  โดยในอดีต แม้เมืองยะไข่จะถูกโจมตีโดยกษัตริย์ผู้ทรง
แสนยานุภาพในหลาย ๆ ครั้ง ก็ไม่อาจที่จะเคลื่อนย้ายองค์พระมหามัยมุนีนี้ออกจากเมืองได้ ต้องมี
เหตุให้ขัดข้องทุกครั้งไป  จนมาถึงรัชสมัยของพระเจ้าปดุง ยกทัพมาตีเมืองยะไข่ได้   และคราวนี้ 
สามารถอัญเชิญพระมหามัยมุนีออกจากยะไข่ได้ โดยล่องมาตามแม่น้ าอิระวดีมายังเมืองมัณฑะเลได้
ส าเร็จ  พระมหามัยมุนีอันศักดิ์สิทธิ์ จึงได้ย้ายมาอยู่ที่เมืองมัณฑะเลเป็นการถาวรนับแต่นั้นเป็นต้น
มา ซึ่งนับเป็นนัยยะของการสื่อทางการเมืองที่ว่าพระพุทธรูปเป็นสัญลักษณ์ของความเข้มแข็งศูนย์
รวมจิตใจ ความเข้มแข็งเกิดจากความเชื่อรวมต่อความศักดิ์สิทธิ์และการปกบ้านป้องเมือง ในส่วน
ของพระเจ้าปดุงการได้มา และการท าลายความเชื่อนั้น รวมทั้งความเป็นผู้มีบุญญาธิการและสิทธิ์
ของการครอบครองและการได้มาย่อมเป็นสิ่งควร ดังนั้นในนิยามของพระพุทธรูปและการเมือง
ระหว่างรัฐจึงมีบทสรุปด้วยสงคราม การต่อสู้และการแย่งชิงดังปรากฏในกรณีของพระมหามัยมุนี 
เป็นต้น  

ในส่วนของสยาม/ไทย มีเหตุการณ์ท่ีคล้ายกันดังปรากฏแนวคิดของความเป็นรัฐกับบุญญาธิ
การของผู้ปกครองได้สะท้อนออกมาที่ว่า “...ครั้นลุจุลศักราช 1141 ปี สมเด็จพระเจ้ามหากษัตริย์ศึก 
และพระเจ้าสุรสีหพิษณวาธิราช ได้ยกพยุหโยธาขึ้นไปปราบเมืองศรีสัตนาหุตเวียงจันทร์ ด้วยอ านาจ
พระบารมีสมเด็จพระเจ้ามหากษัตริย์ศึก ซึ่งควรเป็นที่ครอบครองปฏิบัติบูชาพระรัตนปฏิมากรองค์นี้ 
พระเจ้าร่มขาวเมืองหลวงพระบางก็สวามิภักดิ์ช่วยในการสงคราม พระเจ้าแผ่นดินกรุงศรีสัตนาค
นหุตราชวงศานุวงศ์แสนท้าวพระยาวลาวครั้งนั้น ถึงได้พระพุทธปฏิมาองค์นี้ไว้ ก็เพราะนับถือวิปริต
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คิดเช่นวักบูชาเป็นเจ้าผี ล้มโคกระบือบูชาเชิญให้เข้าคนทรง แม่มดนางท้าวเจรจาล่อลวงคนไปข้าง ๆ 
หานับถือโดยศรัทธาต่อพระพุทธคุณตรง ๆ ไม่ จึงทนทานก าลังทหารและพระปัญญาบารมีสมเด็จ
พระเจ้ามหากษัตริย์ศึกมิได้ ก็พาบุตรนัดดาหนีไป...” (พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
2546 : 199-200)  จากแนวคิดที่สะท้อนให้เห็นว่ารัฐอ านาจ และการเสริมอ านาจผ่านพระพุทธรูป
ปรากฏแนวคิดนี้เหล่านี้ในหนังสือเล่มดังกล่าวด้วยเช่นกัน ดังประโยคที่ว่า “สมเด็จเจ้ามหากษัตริย์
ศึก...ควรครอบครองปฏิบัติบูชาพระรัตนปฏิมากรณ์องค์นี้...” (น. 132) ซึ่งเป็นการสร้างความชอบ
ธรรมต่อการได้มาซึ่งพระพุทธรูปจากเมืองเวียงจันทร์ของรัฐสยามในอดีตด้วย รวมไปถึงเหตุการณ์ที่
ปรากฏในงาน “การเมืองเรื่องพระพุทธรูป” สะท้อนให้เห็นว่าการเคลื่อนย้ายพระพุทธรูปจากหัว
เมือง สู่ศูนย์กลางที่กรุงเทพ “...ใน ปี พ.ศ.2337 ได้มีกระแสรับสั่งให้ข้าราชการไปเชิญเสด็จ
พระพุทธรูปจากหัวเมืองเหนือต่าง ๆ ลงมาบูรณปฏิสังขรณ์ แล้วประดิษฐานไว้ที่วัดพระเชตุพน ฯ 
จากเอกสารที่ 9/ก มีชื่อตามการส ารวจของหอสมุดแห่งชาติว่า “กระแสพระบรมราชโองการ ให้อัน
เชิญพระพุทธรูปจากสุโขทัยมาประดิษฐานไว้ ณ กรุงเทพฯ จ.ศ.1156…” (น. 42) หรือปรากฏ
หลักฐานใน พระราชพงศาวดารและจารึกวัดพระเชตุพน กล่าวถึงการรวบรวมพระพุทธรูปเมื่อ พ.ศ. 
2337 ว่าเป็นการกระท าเพ่ือบ ารุงพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองสืบไป ด้วยการโปรดเกล้าฯ ให้รวบรวม
พระพุทธรูปที่ปรักหักพังจากหัวเมืองเหนือ คือสุโขทัย พิจิตร สวรรคโลก ลพบุรี และอยุธยา ลงมา
ปฏิสังขรณ์ จากนั้นก็ให้ประดิษฐานไว้ที่วัดพระเชตุพนฯ จ านวน 1,248 องค์ บางส่วนที่เหลือก็
แจกจ่ายให้เชื้อพระวงศ์ หรือข้าราชการคนอ่ืนๆ น าไปบูชา ประดิษฐานไว้ตามพระอารามต่างๆ  จึง
ชะลอ "พระศรีสรรเพชญ์" พระพุทธรูปยืน สูง 8 วา หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์หุ้มด้วยทองค า เดิมอยู่ที่
วิหารหลวงวัดพระศรีสรรเพชญ์ กรุงเก่า เข้ามาวางบนรากพระเจดีย์แล้วก่อปิดทับ  จากนั้นเชิญ
พระพุทธรูปที่เตรียมไว้มาปฏิสังขรณ์ แล้วประดิษฐานในสถานที่ต่างๆ ที่เตรียมไว้ 

 

 
ภาพประกอบท่ี 2  พระพุทธรูป และพระบรมราชโองการให้รวมบรวมพระพุทธรูป (ซ้าย) กระแสพระบรมราช

โองการ รัชกาลที่ 1 ให้ไปรวบรวมพระพุทธรูปจากหัวเมืองเหนือ (ท่ีมา : หอสมุดแห่งชาติ)  (ขวาบน) พระพุทธรูป
ยืนที่จัดวางบนฐานเดียวกัน แต่มพีุทธลักษณะแตกต่างกัน ท่ีระเบยีงพระมหาเจดีย์ วัดพระเชตุพนฯ (ขวาล่าง) 
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พระพุทธรูปในระเบียงพระอุโบสถช้ันนอก วัดพระเชตุพนฯ มีพุทธลกัษณะแตกต่าง (ที่มา : วิราวรรณ นฤปติ, 
(2560), การเมืองเรื่องพระพุทธรูป. กรุงเทพฯ : มติชน) 

 
นอกจากนี้ยังมีหลักฐานเป็นเบื้องหลังการเก็บรวบรวมพระพุทธรูปที่ว่า หลักฐานเกี่ยวกับ

เรื่องนี้โดยตรงเป็นกระแสพระราชโองการของรัชกาลที่1 ที่สั่งให้ไปรวบรวมพระพุทธรูปเมื่อ พ.ศ. 
2337 ตามพระราชศรัทธา และพระราชกุศลในฐานะอัครศาสนูปถัมภก  การรวบรวมพระพุทธรูป
ทั้งหลายนี้ ก็เพ่ือท านุบ ารุง และปฏิสังขรณ์วัตถุที่ปรักหักพัง ทิ้งร้าง เกรงจะเกิดอันตรายแก่
พระพุทธรูปเหล่านั้น จึงได้ให้ข้าราชการไปอัญเชิญพระพุทธรูปลงมายังวัดพระเชตุพนฯ แสดงให้เห็น
วิธีคิดของชนชั้นสูงที่เปลี่ยนไปว่า "ไม่ได้เทียบองค์พระมหากษัตริย์เสมือนเป็นสมมุติเทพแล้ว 
หากแต่เป็นมนุษย์ธรรมดาที่ต้องการท านุบ ารุงศาสนาให้ย่ังยืนสืบไปเท่านั้น"  บทบาทและค่านิยม
ของกษัตริย์มีท่าทีเปลี่ยนไปเป็นผู้อุปถัมภ์ศาสนาดังที่ปรากฏ โดยเน้นไปที่พระราชประสงค์ขององค์
พระมหากษัตริย์เริ่มต้นด้วยการเป็นผู้ตระหนักถึงอันตรายต่อพระพุทธรูปที่ผู้คนสร้างไว้แต่ก่อน ด้วย
การแสดงว่าพระองค์ทรงมีจิตส านึกที่จะสงเคราะห์เอาพระพุทธรูปที่หักพังนั้นมาไว้ในอุปถัมภ์ 
จากนั้นคือต้องการให้วัตถุท าหน้าที่สืบทอดศาสนาต่อไป 

 

 
ภาพประกอบท่ี 3 บัญชีพระพุทธรปู (บางส่วน) ท่ีรัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ   

ให้ไปอาราธนามาจากหัวเมืองเหนอื (ท่ีมา : หอสมุดแห่งชาติ)  
(ท่ีมา : วิราวรรณ นฤปติ, (2560), การเมืองเรื่องพระพุทธรปู. กรุงเทพฯ : มติชน) 

 
  ความคิดเรื่องพระมหากษัตริย์เป็นผู้มีบุญบารมีสูงสุด เป็นอุดมคติที่สืบทอดกันมาในชนชั้น
กษัตริย์ อย่างกษัตริย์สุโขทัย และกษัตริย์อยุธยาก็คือผู้ที่สั่งสมบุญบารมีเอาไว้มาก และจะสั่งสมบุญ
บารมีให้เพ่ิมพูนยิ่งขึ้นไปอีกเพ่ือเตรียมจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต ด้วยการประพฤติธรรม สั่งสอน
ธรรม และบ ารุงพระศาสนา อุดมคติแบบนี้ฝังรากลึกอยู่ในอาณาจักรที่ท ากิจกรรมทางการเมือง
ควบคู่ไปกับศาสนาเป็นส าคัญ รวมถึงสมัยสร้างกรุงรัตนโกสินทร์นี้ด้วย แม้ว่าจะมีอุดมการณ์แบบ
เดียวกัน แต่การแสดงออก หรือการสร้างภาพแสดงตัวตนของพระมหากษัตริย์แต่ละองค์ ก็แตกต่าง
กันไป เช่น หลังจากท่ีพระเจ้าตากสินขึ้นครองราชย์ พระองค์ก็สร้างภาพการเป็นพุทธราชา และอัคร
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ศาสนูปถัมภกด้วยเช่นกัน ดังที่ปรากฏในใบบอกในสมัยกรุงธนบุรี ว่ามีการเชิญพระแก้วมรกต และ
พระบางมาประดิษฐานไว้ที่กรุงธนบุรี ก่อนจะถูกย้ายไปยังพระราชวังหลวงใหม่ในสมัยรัชกาลที่ 1 

แม้ในช่วงแรกของรัตนโกสินทร์พระพุทธรูปอาจสัมพันธ์กับนัยยะเชิงอ านาจ และสะท้อน
ให้เห็นว่าในความเป็นจริงพระพุทธรูปมีนัยของการขับเคลื่อนสู่ความเป็นกลไกทางเมืองระหว่างรัฐ 
และการเสริมสร้างบารมีและบุญญาธิการ แต่ความเชื่อดังกล่าวก็ได้เปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่ นกัน ดัง
ปรากฏในในสมัยรัชกาลที่ 3  ดังมีหลักฐานว่า  “...กิจกรรมท านุบ ารุงศาสนาสมัยรัชกาลที่ 3 ทั้งของ
องค์พระมหากษัตริย์และบุคคลอ่ืนที่มีมากมายนั้น สะท้อนให้เห็นเรื่องของค่านิยมที่ส่งผ่านกันในหมู่
สังคมชั้นสูงและอ่ืน ๆ เช่น เศรษฐี พ่อค้า คหบดี มากกว่าจะเป็นนโยบายแบบรัชกาลที่ 1 ที่ทรง
ปฏิบัติด้วยพระองค์เอง จึงสะท้อนให้เห็นความเปลี่ยนแปลงทางความคิดเก่ียวกับวัตถุอย่างส าคัญ...” 
(น. 84)  
 นอกจากนี้พระพุทธรูปกับการเมืองจึงสะท้อนคิดให้เห็นว่า (1) พระพุทธรูป ถูกน ามากล่าว
อ้างถึงความชอบธรรมในการท าสงคราม การแย่งชิง หรือการได้มา ซึ่งในความหมายอาจสัมพันธ์กับ
บุญญาธิการ ความเหมาะสม อ านาจบารมี อันเป็นของคู่ควรกับรัฐใหญ่กว่าที่จะได้มาครอบครอง (2) 
พระพุทธรูปเป็นศูนย์รวมจิตใจความเชื่อ ประหนึ่งเป็นศูนย์กลางอ านาจ หรือจักรวาลวิทยาในแบบ
พระพุทธศาสนาโดยมุ่งไปที่พระพุทธรูปดังกรณีพระแก้วมรกตกับการเป็นศูนย์กลางที่เชียงใหม่ 
ล าปาง เวียงจันทร์ และกรุงเทพมหานคร เป็นต้น (3) พระพุทธรูป กับการค้ ายันอ านาจ ซึ่งหมายถึง
ความเป็นพระพุทธรูปเป็นการเสริมบารมี เสริมอ านาจของผู้ครอบครอง ดังกรณีพระแก้วมรกตกับ
ความรัชกาลที่ 1  (น. 132) พระพุทธรูปทรงเครื่องที่วัดนางนอง อันเป็นสัญลักษณ์ของจักรพรรดิที่
ปรากฏในพระพุทธรูป ในสมัยรัชกาลที่ 3 (น.82) หรือพระสยามเทวาธิราชของรัชกาลที่ 4  
(4) พระพุทธรูปในฐานะเป็นสัญลักษณ์ความเชื่อรวมที่จะเป็นเกณฑ์ทางความเชื่อจุดรวมใจ การ
หลอมรวมหรือการสร้างความมีส่วนร่วมระหว่างพระพุทธรูปกับความเชื่อของประชาชน จึงเป็น
ประดิษฐกรรมสิ่งสร้างที่มีนัยยะทางการเมืองและการปกครอง จากชนชั้นปกครองที่มีเป้าหมายเพ่ือ
การปกครองประชาชนอันเป็นมวลชนในรัฐนั้นด้วยเช่นกัน  

 
พระพุทธรูปกับความเชื่อ 
  พระพุทธรูป คือวัตถุศักดิ์สิทธิ์ในพระพุทธศาสนา  ตั้งแต่ในอดีตจวบจนปัจจุบัน แต่หาก
ศึกษาให้ลึกลงไปอีกจะพบว่า การสร้าง บูรณะ หรือการอัญเชิญพระพุทธรูป  ที่มีชื่อเสียงในแต่ละ
เมือง คือการแสดงนัยยะบางอย่างที่รัฐในฐานะผู้ก ากับ จะแสดงออกต่อความเป็นศาสนา ในฐานะ
ผู้ปกครองผู้ทรงท า ผู้อุปถัมภ์ การแสดงออกต่อพระพุทธรูปในฐานะเป็นสัญลักษณ์ทางศาสนาจึง
เกิดข้ึน ภายใต้ความเชื่อและกลไกของความเชื่อร่วมกัน  รวมไปถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธรูปที่
มีอยู่ในรัฐนั้น ๆ สามารถแปรเปล่ียน เป็นอ านาจทางการเมืองได้ และในประวัติศาสตร์ความเป็น
พุทธรูปก็ถูกใช้อย่างนั้นด้วยเช่นกัน ดังมีค ากล่าวที่ว่า “ศาสนาย่อมไม่แยก  จากการเมือง” ดังมี
หลักฐานว่า การสร้างความศักดิ์สิทธิ์ให้กับเมืองหลวงใหม่ที่กรุงเทพฯ นอกจากพระอารามแล้ว (เช่น 
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม) สิ่งที่ขาดไม่ได้คือพระพุทธรูป จากหลักฐานพบว่าราชส านักรัชกาลที่ 1 มี
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การเลือกเก็บรวบรวมพระพุทธรูป ทั้งจากกรุงเก่า และจากหัวเมืองทางเหนือ ลงมาประดิษฐานที่
กรุงเทพฯ ได้แก่ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่มีชื่อเสียง อาทิพระแก้วมรกต พระพุทธสิหิงค์ พระพุทธชิน
ราช พระพุทธชินศรี และพระศรีศากยมุนี “ รัชกาลที่ 1 ใช้วัตถุทางศาสนาเป็นเคร่ืองมือในการ
แสดงตัวตนของพระมหากษัตริย์ในอุดมคติ และท าให้เมืองหลวงที่สถาปนาขึ้นใหม่มีความศักดิ์สิทธิ์
ในฐานะเป็นศูนย์กลางของศาสนาพุทธ ควบคู่ไปกับอ านาจทางการเมือง ในอีกแง่มุมหนึ่งคือเป็นการ
สร้างความชอบธรรมของพระองค์ในทางอ้อม เนื่องด้วยปูมหลังการขึ้นครองราชย์ของพระองค์ ไม่มี
ความเกี่ยวข้องกับฐานอ านาจเดิมท่ีสืบเชื้อสายจากกษัตริย์อยุธยาอยู่เลย ดังนั้นการแสดงออกถึงการ
เป็นกษัตริย์ผู้มีบุญบารมีจึงจ าเป็นอย่างยิ่ง…”  

 

 
ภาพประกอบ 4 พระแก้วมรกต มรดกร่วมทางความศรัทธาของเชียงใหม่ เชียงราย ลาว และไทย 

(ท่ีมา ; พิเศษ เจียจันทร์พงษ์ และปรามินทร์ เครือทอง,บรรณาธิการ.พระแก้วมรกต. กรุงเทพฯ:มติ
ชน.: น.68) 

 
ความเชื่อต่อพระพุทธรูป   ในฐานะเป็นสิ่ ง เชื่อ เป็นรูปเคารพ เป็นตัวแทนของ

พระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจ รวมไปถึงการปกป้องรักษา หรือบุญญาบารมีของผู้ปกครอง และ
การตั้งอยู่ในแว่นแคว้น ย่อมเป็นเครื่องประจักษ์ยืนยันต่อความเป็นพระพุทธรูปให้ปรากฏนับแต่อดีต 
ดังปรากฏในราชส านักรัชกาลที่ 1  ที่นัยหนึ่งใช้ความเชื่อของพระพุทธรูป เป็นเครื่องยืนยัน
ความส าเร็จในการสร้างภาพแสดงตัวตนของการเป็นผู้น าด้านพุทธจักร ควบคู่ไปกับอาณาจักร ผ่าน
การรวบรวมพระพุทธรูป นัยหนึ่งสะท้อนความเชื่อผ่าน “ผู้ปกครอง” ผ่านความเป็น “ผู้มีบุญ” มี
ข้อมูลว่าในยุครัตนโกสินทร์ได้มีการอันเชิญพระบางพระพุทธรูปส าคัญของลาว ที่อันเชิญมาพร้อมกับ
พระแก้วมรกต แต่พระบางได้กลายเป็นเงื่อนไขของการปกครอง กล่าวคือพระบางได้ถูก
พระราชทานกลับไปในสมัยรัชกาลที่ 1 คืนให้กับพระเจ้านันทเสน (ครองราชย์/เวียงจันทร์/พ.ศ. 
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2325-2337) กลับไปครองเมืองล้านช้างตามเดิม ต่อมายึดคืนกลับมาในคราวที่เจ้าอนุวงศ์ 
(ครองราชย์/เวียงจันทร์/พ.ศ. 2348-2371)  ตั้งตัวเป็นกบฏ (Prince Chaoprayatipakornvong, 
2555: 82) จนกระทั่งสุดท้ายพระราชทานคืนกลับไปยังหลวงพระบางในสมัยรัชกาลที่ 4 (วันที่ 31 
มีนาคม พ.ศ.2408) ด้วยเหตุผลในเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับพระพุทธรูป" ดังปรากฏหลักฐานว่า “...
ด้วยได้ยินราษฎรชายหญิงหลายเหล่าบ่นซุบซิบกันอยู่เนืองๆมานานแล้วว่า ตั้งแต่พระเสิมเมือง
เวียงจันทน์ซึ่งมาอยู่หนองคายและอัญเชิญมาไว้ ณ กรุงเทพมหานครเม่ือปลายปีมะเส็ง นพศก 
และพระไสยเมืองเวียงจันทน์ซึ่งมาอยู่ด้วยพระเสิม ณ เมืองหนองคาย และพระแสนเมืองมหา
ไชยเชิญมาไว้ ณ วัดปทุมวนารามเ ม่ือปลายปีมะเมีย สัมฤทธิศกนั้นมา ฝนในแขวง
กรุงเทพมหานครตกน้อยไปกว่าแต่ก่อนทุกปี ต้องบ่นว่าฝนแล้งทุกปี ลางพวกก็ว่าพระพุทธรูป
เหล่านี้ไปอยู่ที่ไหนของแพงที่นั่น และว่าของลาวเขาถือว่าพระพุทธรูปของบ้านร้างเมืองเสีย 
ปีศาจมักสิงสู่ ลาวเรียกว่าพุทธยักษ์ รังเกียจนักไม่ให้เข้าบ้านเข้าเมือง...”  ซึ่งในหนังสือสะท้อน
ให้เห็นว่าพระพุทธรูปนอกเหนือจากความเป็นสิ่งเชื่อทางศาสนาแล้วยังเป็นเครื่องมือหรือกลไกของ
ความสัมพันธ์อ านาจทางการเมืองระหว่างรัฐประเทศราชด้วยเช่นกัน 
 ความศรัทธาต่อพระพุทธรูปหรือพระพุทธศาสนาปรากฏได้ทั่วไปของกษัตริย์ในดินแดนที่นับ
ถือพระพุทธศาสนาดังปรากฏในสมัยรัชกาลที่ 1 กับการเคลื่อนย้ายพระพุทธรูปพร้อมการสมโภช ดัง
มีเหตุการณ์ว่าแม้ประชวรอยู่ก็ยังประสงค์จะเข้าร่วมงานสมโภชนั้น “...ครั้งนั้นอยู่ราวปลายรัชกาล 
พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวประชวร แต่ก็มีพระทัยอุตสาหะ เม่ือขบวนแห่พระมาถึงท่าพระ 
ทรงอยู่ร่วมขบวนแห่พระพุทธรูปด้วย และไม่ฉลองพระบาท ยกพระขึ้นที่ตั้งแล้วเสด็จกลับ...” 
(น.73) ซึ่งข้อมูลนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อศรัทธาต่อศาสนาและพระพุทธรูป 

ผู้สร้างพระพุทธรูปใช้พระพุทธรูปที่ตนสร้างบอกความต้องการของตนแก่ผู้อ่ืนให้รับรู้สิ่ง
ที่ตนเขียนไว้ในฐานพระพุทธรูปหลายประการ เช่น พญาติโลกราช กษัตริย์เชียงใหม่ (ปกครอง
ระหว่าง พ.ศ.1954-2030) พระองค์ทรงพระพุทธรูปส าริดองค์ใหญ่ภายหลังจากที่พระองค์น า
กองทัพไปตีเมืองน่านได้ส าเร็จใน พ.ศ.1993 โปรดให้สร้างพระพุทธรูปเพื่อแสดงชัยชนะของพระองค์ 
พระพุทธรูปที่ทรงสร้างนามว่า "พระเจ้าทองทิพย์" ปัจจุบันประดิษฐานที่วัดสวนตาล อ าเมืองเมือง 
จังหวัดน่าน  (Department of Fine Arts, 2530:74) หรือคติการสร้าง "พระเจ้าทันใจ" ที่มีคติ
เรื่องการสร้างอันเกิดจากการทดสอบความพร้อมเพรียง สามัคคี หรือแรงศรัทธาของชาวบ้าน เมื่อ
ชาวบ้านมีความคิดจะสร้างถาวรวัตถุในวัดของตน เช่น วิหาร กุฏิ อุโบสถ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัย
ความสามัคคี และความร่วมแรงร่วมใจ พระเจ้าทันใจ พระพุทธรูป จึงถูกสร้างให้เสร็จภายในวัน
เดียวด้วยความร่วมมือและสามัคคี  

นอกจากนี้การอันเชิญพระพุทธรูปของกษัตริย์ยังสัมพันธ์ไปกับความเชื่อและความศรัทธา 
ดังมีข้อมูลว่า “...การอันเชิญพระศรีสรรเพชรจากกรุงเก่านั้น สันนิษฐานว่าเป็นพระราชด าริรวบรวม
พระพุทธรูปส าคัญครั้งแผ่นดินกรุงศรีอยุธยา มาประดิษฐานไว้ในกรุงเทพมหานคร มีความคิด
เนื่องมาจากพระราชศรัทธาเคารพในองค์พระพุทธรูป เมื่อปราสาทราชมณเฑียรถูกท าลายเสีย
หายไปมากจึงสมควรอันเชิญพระพุทธรูปส าคัญของราชส านักอยุธยามาประดิษฐานยังพระนครแห่ง
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ใหม่นี้ด้วย เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจแก่ผู้คนในราชส านักอยุธยาที่ อพยพหนีภัยสงครามมาอยู่ที่
กรุงเทพ ฯ แม้ว่าจะไม่ได้รับการปฏิสังขรณ์องค์พระพุทธรูปให้ดีดังเดิมแต่ก็ได้รับการบรรจุไว้ในพระ
เจดีย์ที่ซึ่งประดิษฐานไว้ในใจกลางพระนคร...” (น. 37) รวมไปถึงความเชื่อนั้นสัมพันธ์ไปกับสถานะ
ของกษัตริย์หรือผู้ปกครองที่นอกเหนือจากการเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้ว การเป็นพระเจ้าแผ่นดินหรือ
ผู้ปกครองที่ทรงธรรมย่อมเป็นของคู่กันด้วยดังปรากฏข้อมูลว่า “...แนวคิดนี้ว่าสมัยรัชกาลที่ 1 
แนวคิดการให้ความส าคัญกับพระมหากษัตริย์ เปลี่ยนไป จากที่เคยเป็นเทวราชา ราชาผู้เป็น
ศูนย์กลางของเขาพระสุเมรุในระบบความเชื่อทางจักรวาลวิทยาแบบเดิม มาเป็นธรรมราชาผู้อยู่
เหนือโพธิบัลลังก์ ที่เชื่อว่าโพธิบัลลังค์มีต้นก าเนิดในชมพูทวีปอันเป็นต้นก าเนิดของศาสนาพุทธ
โดยตรง แต่อย่างไรก็ตามใช่ว่าแนวคิดจักรวาลวิทยาแบบเดิมที่ให้ความส าคัญกับเขาพระสุเมรุและ
เทวราชาจะหายไป เพียงแต่บทบาทของกษัตริย์ถูกเน้นไปที่การเป็นผู้อุปถัมภ์พุทธศาสนามากขึ้น
เท่านั้น...” (น. 40) จากข้อมูลที่ปรากฏสถานะของพระมหากษัตริย์ที่ได้เปลี่ยนไปด้วย จากกษัตริย์ที่
เป็นศูนย์กลางมาเป็นกษัตริย์ที่ทรงธรรม  ดังมีข้อมูลที่ว่า “...เรื่องการอันเชิญพระศรีศากยมุนีมี
ปรากฏในพระราชวิจารณ์ จดหมายเหตุความทรงจ าของกรมหลวงนรินทรเทวีว่า “ได้รับสั่งให้สร้าง
วัดขึ้นกลางพระนครให้สูงเท่าวัดพนัญเชิง ให้พระพิเรนทรเทพขึ้นไปรับพระใหญ่ ณ เมืองสุโขทัย 
ชะลอเลื่องลงมากรุงเทพฯ ประทับท่าสมโภช 7 วัน เดือน 6 ขึ้น 15 ค่ า...พระบรมราชโองการ
แต่งตั้งเครื่องนมัสการพระทุกหน้าวัง หน้าบ้าน ร้านตลาด” (Prince Chaoprayatipakornvong, 
2496 : 53-54) มาขึ้นที่ท่าช้างปัจจุบัน เมื่อมาถึง องค์พระพุทธรูปมีขนาดใหญ่เกินประตูเมือง จึง
โปรดเกล้าฯ ให้รื้อประตูออก ภายหลังซ่อมประตูให้ดีดังเดิมแล้วแต่ผู้คนกลับเรียกว่าท่าพระแทนชื่อ
เดิม...” (ส.พลายน้อย, 2555 :195)  (น. 72-73) จากภาพลักษณ์ที่ปรากฏต่อพระพุทธรูปเป็นเรื่อง
ของความเชื่อ ความศรัทธาและการเสริมพลังต่อความเชื่อของศาสนาสู่พลังทางความเชื่อต่อสถานะ
หรือต าแหน่งของความเป็นพระเจ้าแผ่นดินในคราวเดียวกันด้วยเช่นกัน  
 นอกเหนือจากความเชื่อต่อพระพุทธศาสนา และพระพุทธรูปแล้วผู้ปกครองยังมองไปถึง
บทบาทหน้าที่ หรือธุระในการบริหารจัดการศาสนาจะด้วยนัยยะทางการเมืองแฝง หรืออาจจะด้วย
บทบาทของความศรัทธาอย่างแท้จริงในฐานะ “อุปถัมภก” ดังมีหลักฐานที่ว่า “...นัยยะของค าว่า
ท านุบ ารุงคือการช่วยอุปถัมภ์หรือการสงเคราะห์ (Dan Beach Bradley, 2514 : 288) เป็นการ
ช่วยเหลือผู้ที่ด้อยกว่า หรือได้รับความเดือดร้อนให้ได้ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากความเป็นอยู่เดิมที่
ไม่ดี ในที่นี้คือการท านุบ ารุงศาสนาที่ราชส านักรัชกาลที่ 1 อาจมองว่าสถาบันศาสนาอยู่ในช่วง
เสื่อมโทรมโดยเกิดวิกฤติต่าง ๆ มากมายทั้งพระสงฆ์ประพฤติไม่ชอบ ไม่อยู่ในศีลธรรม กลับ
ปฏิบัติตนเป็นเจ้าลัทธิไสยศาสตร์แทน จนพระองค์เองต้องท าการปฏิรูปศาสนาครั้งใหญ่ในต้น
รัชกาล  ที่แต่งตั้งพระราชาคณะใหม่หมด เลือกเฉพาะผู้ที่มีอุดมการณ์ศาสนาแบบเดียวกันกับ
พระองค์แต่ในครั้งนี่น่าจะหมายถึงตัววัตถุคือพระพุทธรูปที่ไม่มีใครดูแล และเป็นไปได้ว่าจะเกิด
อันตรายจากคนที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ให้มาอยู่ในที่ท่ีดีขึ้นปลอดภัยกว่าเดิม...” (น.76) 

ดังปรากฏข้อมูลที่ว่า “...อุดมคติแบบเดิมในเรื่องภาพลักษณ์กษัตริย์ผู้มีบุญ-บารมีสูงสุด
ยังคงอยู่ ไม่ได้หายไปไหน เห็นได้จากการแสดงออกผ่านงานศิลปกรรมในรูปแบบของพระ
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จักรพรรดิราช เช่น กรณีการปฏิสังขรณ์วัดนางนอง วัดประจ ารัชกาลที่ 3 และการสร้าง
พระพุทธรูปทรงเครื่องใหญ่ หรือทรงเครื่องอย่างกษัตริย์ตามอุดมคติพระจักรพรรดิราช...การ
สร้างพระจักรพรรดิราชนี้อาจเป็นร่องรอยอุดมคติที่ยังหลงเหลืออยู่ในคนชนชั้นปกครอง การ
สร้างพระพุทธรูปทรงเครื่องอย่างจักรพรรดิที่วัดนางนองนี้ แม้ไม่ใช่การแสดงภาพตัวแทนที่
แสดงออกว่าเป็นกษัตริย์ เหนือดินแดนอ่ืน แต่ เป็นการแสดงออกถึงภาพลักษณ์ของ
พระมหากษัตริย์ในเชิงอุดมคติใช้เรื่องเล่าในพุทธประวัติ และที่ส าคัญคือเป็นผู้เพียบพร้อมไป
ด้วยทรัพย์สมบัติทั้งปวง...” (น.82) 
 จากข้อมูลที่ปรากฏสะท้อนให้เห็นว่าพระพุทธรูปเป็นเร่ืองของการสร้างบนฐานของความ
เชื่อทางศาสนา ที่สัมพันธ์กับเอกลักษณ์ของแต่ละพ้ืนที่ถิ่น แต่ที่ชัดเจนเลยความเชื่อต่อ (1) 
พระพุทธศาสนาจึงท าให้เกิดประดิษฐ์สร้างพระพุทธรูปในฐานะองค์แทนพระพุทธเจ้าผู้ก่อตั้ง
พระพุทธศาสนาตามคติในเรื่อง “พุทธานุสติ” การระลึกถึงพระพุทธเจ้าผ่านการสร้างรูปเคารพที่
ได้รับอิทธิจากกรีก (2) การสร้างสัญลักษณ์ทางความเชื่อเพ่ือส่งผ่านเป็นค่านิยมอันสัมพันธ์กับ
ศาสนา (3) ความเชื่อผ่านค่านิยมสังคมเชิงประจักษ์ในเรื่องของบุญญาบารมี ต่อการได้มา การสร้าง 
การครอบครองต่อสิ่งเชื่อเหล่านั้น ดังกรณีพระแก้วมรกตกับภูมิภาคนี้ การได้มาซึ่งพระมหามัยมุนี ที่
สัมพันธ์กับอ านาจทางการทหาร ความเชื่อ ของการได้มา (4) ความเชื่ออันเป็นประสบการณ์ตรงต่อ
สิ่งเชื่อเหล่านั้นดังกรณีพระบาง ของเมืองหลวงพระบางที่มาพร้อมพระแก้วอันมีผลต่อความแห้งแล้ง
ของบ้านเมือง เป็นต้น ภาพลักษณ์เหล่านี้สะท้อนความจริงเกี่ยวกับความเชื่อและผลของความเชื่อที่
ปรากฏในพระพุทธศาสนาและสังคมสยามในอดีตด้วยเช่นกันและปรากฏในงานหนังสือที่น าเสนอนี้
ด้วย 
 
พระพุทธรูปกับศิลปะ/และสายช่าง 
 หากพิจารณาในความเป็นพระพุทธรูป เราอาจคุ้นชินกับค าว่าศิลปะสมัยทราวดี สุโขทัย 
อยุธยา หรือรัตนโกสินทร์ เชียงแสน เหล่านี้จัดเป็นสายตระกูลช่าง ถึงในหนังสืออาจไม่ได้ลง
รายละเอียด แต่อย่างน้อยก็สะท้อนให้เห็นว่าความเป็นสายตระกูลช่างอันมีผลต่อศิลปะ รูปแบบการ
สร้าง และ/หรือความวิจิตรงดงามของพระพุทธรูป ทั้งยังสัมพันธ์กับเทคนิคของการสร้างพระ เช่น 
การป้ัน พิมพ์ (พระรอด พระคง) การหล่อ (พระพุทธชินราช) แกะสลัก (พระแก้วมรกต) เขียนหรือ
แต้ม (พระบฏ)  
 ในงานเขียนหนังสือเล่มดังกล่าวจะมีแนวคิดในเรื่องพุทธลักษณ์ที่ปรากฏในพระพุทธรูปผ่าน
แนวคิดเรื่อง “ศิลปะ” ดังมีข้อความว่า “พระพุทธรูปศิลปะสมัยอยุธยาคละกันไปกับพระพุทธรูป
ศิลปะล้านนา” (น.72)  ในส่วนสุโขทัยก็สะท้อนถึงความพิเศษของพระพุทธรูป ที่ในประวัติศาสตร์
พระพุทธรูปสุโขทัยก็ถือว่าเป็นพระที่มีเอกลักษณ์สะท้อนลักษณ์ของการสร้าง รวมทั้งสถาปัตยกรรม
และเอกลักษณ์งดงามในแบบสุโขทัย จึงปรากฏภาพลักษณ์ต่อชนชั้นปกครองต่อการเคลื่อนย้าย
พระพุทธรูปในแนวคิดท่ีว่า “สุโขทัยในฐานะบ้านเมืองในอุดมคติ” (น.72) นั้นเท่ากับเป็นการยืนยัน
ถึงเอกลักษณ์ของพระพุทธรูปที่สะท้อนออกมาเป็นประดิษฐกรรมสิ่งสร้างตามคติในทาง
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พระพุทธศาสนาด้วยเช่นกัน รวมไปถึงการสร้างพระพุทธรูปศิลปะในแบบรัตนโกสินทร์ที่สัมพันธ์อุดม
คติของกษัตริย์กับความมีบุญญาธิการในแบบ “พุทธกษัตริย์” ผ่านรูปแบบศิลปกรรมในแบบพระ
จักรพรรดิราช หรือพระพุทธรูปทรงเครื่องทรงแบบกษัตริย์ “...ที่ปรากฏที่วัดนางนอง วัดพระจ า
รัชกาลที่ 3 ที่คติการสร้างพระเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องใหญ่...ทรงเครื่องอย่างกษัตริย์ตามอุดม
คติพระจักรพรรดิราช...” (น.82) ดังปรากฏผ่านพระสยามเทวราชธิราชในสมัยรัชกาลที่ 4 
นอกจากนี้ศิลปกรรมส่วนอ่ืนยังเข้ามามีส่วนสนับสนุนต่อคติของพระพุทธรูปตระกูลช่างด้วย ดัง
ปรากฏว่าวัดในสมัยรัตโกสินทร์ตอนต้น รวมไปถึงสถาปัตยกรรมสิ่งสร้างที่เนื่องด้วยพระพุทธรูป มี
การผสมผสานศิลปะจากจีนอยู่ด้วย อาทิภาพจิตรกรรมฝาผนังในหลาย ๆ วัด อาทิ วัดพระแก้ว วัด
อรุณราชวราราม วัดพระเชตุพน ฯ เป็นต้น ล้วนผสมผสานด้วยศิลปะกรรมจากจีน รวมทั้งศิลปะ
ฝีมือช่างจีนเป็นต้น (น. 85) ซึ่งผู้เขียนได้สะท้อนถึงความสัมพันธ์นี้ว่า “...ความสัมพันธ์ของจีนกับ
รสนิยมทางศิลปะของคนในราชส านักมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันโดยมีสาเหตุมาจากความสัมพันธ์
ทางสังคมและเศรษฐกิจภาพลักษณ์ของของชาวจีนในสายตาคนไทยสมัยรัชกาลที่ 3 ยังปรากฏอยู่ที่
อ่ืนอีก ล้วนแล้วแต่เป็นการกล่าวถึงชาวจีนในทางที่ดีทั้งสิ้น...” (น. 85) หรือในพระบรมราชวินิจฉัย
ของรัชกาลที่ 4 (น. 128) ที่สะท้อนออกมาเกี่ยวกับศิลปะตระกูลช่างต่อพระแก้วมรกตที่ว่า    “...
อนึ่งจะว่าด้วยฝีมือช่างที่ท าพระพุทธรูปพระองค์นี้นั้นเล่า เม่ือพิจารณาเทียบเคียงดูก็เห็นเป็น
ฝีมือช่างที่เอกทีเดียว  ในครั้งหนึ่งคราวหนึ่งจะเป็นฝีมือช่างข้างอินเดีย คือเมืองเบงคอละราฐสุ
รัฐ แลเมืองแขกพราหมณ์ข้างมัชฌิมประเทศที่ไทยเรียนเมืองเทศนั้นก็มิใช่เลย อนึ่งจะเป็นฝีมือ
สิงหฬ มอญพะม่าเขมรและไทยเหนือจีนก็มิใช่ ดูฝีมือไม่ใกล้เคียงคล้ายคลึงกันกับพระพุทธรูปซึ่ง
เป็นฝีมือช่างในเมืองท้ังปวงท่ีออกชื่อมาเลย...” (King Mongkut, 2556:197)  
 ดังนั้นภาพสะท้อนของพระพุทธรูปที่ชัดเจนอีกกรณีหนึ่งคือสายช่าง ศิลปะ และเอกลักษณ์
ของแต่ละพ้ืนถิ่นต่อการสร้างพระพุทธรูป ที่สัมพันธ์กับความเชื่อทางพระพุทธศาสนา คติการสร้าง 
และวัตถุในการจัดสร้าง ที่เนื่องด้วยพ้ืนถิ่นและรูปแบบของการสร้าง ซึ่งนับเป็นพัฒนาการและการ
ให้ค่าในเชิงสังคมแต่ละช่วงเวลา เราจึงเห็นพระพุทธรูปท าจากหิน หินทราย ไม้ หยก การหล่อด้วย
ปูน ทองค า ทองแดง ส าริด และอ่ืนๆ อันสัมพันธ์กับพ้ืนถิ่น และเศรษฐกิจ รวมไปถึงภูมิปัญญาใน
การจัดสร้างด้วย รวมทั้งเทคโนโลยีของการจัดท า อาทิ การแกะสลัก การปั้น การหล่อ การวาด ซึ่ง
สิ่งเหล่านี้ปรากฏอยู่ในความเป็นพระพุทธรูปอันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละถิ่นที่ด้วยเช่นกัน ดังนั้นสาย
ช่าง และศิลปะของพระพุทธรูปจึงสะท้อนเกาะเกี่ยวอยู่กับคุณค่าในความหลากหลายมิติด้วย  

 
บทสรุป 
 พระพุทธรูปนอกเหนือจากการเป็นพระปฏิมาที่ใช้ส าหรับการแสดงความเคารพบูชาใน
ฐานะที่เป็น “ปฏิการะ” ผ่านค าว่า “พุทธานุสติ” คือการสร้างรูปเคารพ เพื่อแสดงออกต่อสิ่งเคารพ
ตามคติโบราณและในเวลาเดียวกันยังเป็นสัญลักษณ์ทางกายภาพที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าศาสนาดูผู้
ก่อตั้งพระพุทธศาสนา ดังนั้นในความเหมือนและความต่างเหล่านั้นได้ก่อให้เกิดการขับเคลื่อนขยับ
ก้าวสู่ความเป็นพระพุทธศาสนาอย่างส าคัญ จนกระทั่งกลายเป็นกลไกและปรากฏการณ์ของการมี
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ส่วนร่วมทางศาสนา  ดังนั้นจากหนังสือ “การเมืองเรื่องพระพุทธรูป” ได้สะท้อนคิดให้เห็นว่า
พระพุทธศาสนาสามารถอยู่ได้ด้วยรัฐ และรัฐก็มีอุดมคติทางศาสนาเป็นเครื่องค้ ายัน    

พระพุทธรูปถูกท าให้กลายเป็นสิ่งเชื่อ ที่มีผลต่อการวมใจของสมาชิกในสังคม เป็นสัญญะ
ของการให้ค าอธิบายในเชิงสังคมและการมีส่วนร่วมในเชิงสังคม อันเป็นปรากฏการณ์ของการมีส่วน
ร่วมอย่างเหมาะสมและลงตัว การท าลายสัญญะทางความเชื่อระหว่างรัฐ รวมไปถึงการแสดง
บุญญาธิการผ่านพระพุทธรูปจึงเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของชาติที่นับถือพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะ
ในภูมิภาคอุษาคเนย์ไทย ลาว เขมร พม่า เป็นต้น แต่ในความเป็นจริงพระพุทธรูปมีสัญญะเพียง
ประดิษฐกรรมสิ่งสร้างที่มีนัยของ “พุทธานุสติ” ที่ให้ระลึกถึงคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าใน
ฐานะศาสนาผู้ก่อตั้งพระพุทธศาสนา และมีคุณแห่งความเป็นผู้น า ความเป็นศาสดา และความเป็นผู้
มีคุณอันควรค่าแก่การปฏิบัติตาม ด้วยพุทธพจน์ว่า “ยถาวาที ตถาการี” พูดอย่างไรท าอย่างนั้น 
รวมไปถึง “บัญญัติ” ที่พระพุทธเจ้าสอน และให้ผู้อ่ืนกระท าตาม พระพุทธเจ้า ท่านกระท า และไม่
เคยแม้ล่วงละเมิด นั่นน่าจะหมายถึงเป้าหมายของ “พุทธานุสติ” ที่ปรากฏในพระพุทธรูป   “ผู้น า
ต้องเป็นแบบอย่างทั้งในส่วนของคุณธรรมจริยธรรม” น่าจะคือหัวใจของการเมืองในพระพุทธรูป 
ดังประโยคที่เป็นพุทธพจน์ “จงจาริกไปเพื่อประโยชน์ของมหาชนหมู่มาก” หรือราชด ารัสที่ว่า 
“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์แห่งมหาชนชาวสยาม” น่าจะหมายถึงหัวใจของผู้น า 
ผู้ปกครอง หรือชนชั้นปกครองโดยองค์รวม  
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ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ผ่านโดยไม่มีการแก้ไข 

ผ่านโดยมีการแก้ไข 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ประกาศรับบทความ 
 

รับบทความ 

กองบรรณาธกิารตรวจเนื้อหาและ
พิจารณาเสนอผู้ทรงคุณวฒุ ิ๒ ท่าน 

ส่งผู้ทรงคุณวุฒิเพือ่ให้ผู้ทรงคุณวฒุิ
พิจารณาอ่านบทความ  

 

กองบรรณาธกิารสรุปรวบรวมข้อคดิเห็นจากผู้ทรงคุณวฒุิเพื่อส่งคืนผูเ้ขียน 

ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไข 

ตรวจบทความที่ได้รับการแก้ไขตามผู้ทรงคุณวุฒิ 

ส่งกองบรรณาธิการตรวจคุณภาพ
บทความครั้งสุดท้าย 

กองบรรณาธิการแจ้งยืนยันรับบทความตีพิมพ์ให้ 
ผู้เขียนบทความทราบ 

จัดรูปแบบและส่งโรงพิมพ ์

ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไขเบื้องต้น 

แจ้งผู้เขียน 

ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไข 

ออกแบบตอบรับ 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน    ๑ ทา่น 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  ๑ ทา่น 
 

ส่งวารสารให้แก่สมาชกิ 

เผยแพร่วารสารสู่สาธารณะ 
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1. ส่วนประเภทของบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสาร 

วารสาร  มจร สังคมศาสตร์ปรทิรรศน์ ตีพิมพ์บทความประเภทต่างๆ ดังนี้ 
1.1 บทความพิเศษ บทความทางวิชาการพิเศษ ท่ีเสนอเนื้อหาความรู้วิชาการอย่างเข้มข้น  และ

ผ่านการอ่านและพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักวิชาการในวงการ
วิชาการ/วิชาชีพ 

1.2 บทความทางวิชาการ ที่เสนอเนื้อหาความรู้ วิชาการ มีกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นนิสิต นักศึกษา
หรือประชาชนทั่วไป 

1.3 บทความวิจัย (Research Article) ได้แก่รายงานผลงานวิจัยใหม่ที่มีองค์ความรู้อันเป็น
ประโยชน์ ซึ่งไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใดๆ มาก่อน 

1.4 บทความปริทรรศน์ (Review Article) เป็นบทความที่รวบรวมความรู้จากต ารา หนังสือ 
และวารสารใหม่ หรือจากผลงานและประสบการณ์ของผู้นิพนธ์มาเรียบเรียงขึ้น โดยมีการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์วิจารณ์เปรียบเทียบกัน 

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

การส่งบทความ 
บทความที่จะตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์ปริทรรศน์จะต้องส่งจดหมายน าส่งบทความ 

พร้อมต้นฉบับแบบพิมพ์ 3 ชุด มายังกองบรรณาธิการ กรณีที่บทความได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์ 
บรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้นิพนธ์ส่งบทความต้นฉบับที่แก้ไขครั้งสุดท้าย พร้อมซีดีรอม (CD ROM) 1 แผ่นที่
บรรจุเนื้อหาและข้อมูลที่มีอยู่ในบทความทั้งหมดที่ได้แก้ไขแล้ว ทั้งนี้ผู้นิพนธ์ต้องมีส าเนาเก็บไว้ด้วยเพื่อการ
อ้างอิง 

การตรวจสอบบทความและพิสูจน์อักษร 
ผู้นิพนธ์ควรตระหนักถึงความส าคัญในการเตรียมบทความให้ถูกต้องตามรูปแบบของบทความ  

ที่วารสารก าหนด ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องแน่นอน พร้อมทั้งพิสูจน์อักษรก่อนที่จะส่งบทความนี้
ให้กับบรรณาธิการ การเตรียมบทความให้ถูกต้องตามข้อก าหนดของวารสารจะท าให้การพิจารณาตีพิมพ์ 
มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และทางกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาบทความจนกว่าจะได้
แก้ไขให้ถูกต้องตามข้อก าหนดของวารสาร 
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การเตรียมบทความ 
บทความต้องเป็นตัวพิมพ์ดีด โดยใช้ชุดแบบอักษร (Font) ชนิดไทยสารบรรณ (TH Sarabun 

PSK) ขนาดอักษร 16 จัดกั้นหลังตรง และมีระยะห่างระหว่างบรรทัดหนึ่งช่อง (Double Spacing) ตลอด
เอกสาร พิมพ์หน้าเดียวลงบนกระดาษพิมพ์สั้นขนาดบีห้า (B5) พิมพ์ให้ห่างจากขอบกระดาษซ้ายกับ
ด้านบน 1.0 นิ้วครึ่ง และด้านขวากับด้านล่าง 0.5 นิ้ว พร้อมใส่หมายเลขหน้าก ากับทางมุมขวาบนทุกหน้า 
บทความไม่ควรยาวเกิน 15 หน้ากระดาษพิมพ์ โดยนับรวมภาพประกอบและตาราง  

การพิจารณาและคัดเลือกบทความ 
 บทความแต่ละบทความจะได้รับพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองบทความวารสาร (Peer 
Review) 2 ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ
ก่อนตีพิมพ์  โดยการพิจารณาบทความจะมีรูปแบบที่ผู้พิจารณาบทความไม่ทราบชื่อหรือข้อมูลของผู้เขียน
บทความ และผู้เขียนบทความไม่ทราบชื่อผู้พิจารณาบทความ (Double – Blind Peer Review ) 

2. ส่วนบทคัดย่อ (Abstract) 
บทคัดย่อควรมีความยาวไม่เกิน 500 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 3-6 ค า ที่ครอบคลุมชื่อเรื่องที่ศึกษา และจะปรากฏอยู่ในส่วนท้าย

ของบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  โดยต้องจัดเรียงค าส าคัญตามตัวอักษร และคั่นด้วย
เครื่องหมายอัฒภาค (;) 

 

3. ส่วนเน้ือเรื่อง ควรประกอบด้วย 
3.1 บทน า (Introduction) เป็นส่วนกล่าวน าโดยอาศัยการปริทรรศน์ (Review) ข้อมูลจาก

รายงานวิจัย ความรู้ และหลักฐานต่างๆ จากหนังสือหรือวารสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษา  และกล่าวถึง
เหตุผลหรือความส าคัญของปัญหาในการศึกษาครั้งนี้ สมมติฐานของการศึกษา ตลอดจนวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาให้ชัดเจน 

3.2 วิธีการศึกษา (Methods) กล่าวถึงรายละเอียดของวิธีการศึกษาประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษา และวิธีการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  รวมทั้งสถิติที่น ามาใช้วิเคราะห์ข้อมูล 
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3.3 ผลการศึกษา (Results) เป็นการแสดงผลท่ีได้จากการศึกษาและวิเคราะห์ในข้อ 3.2 ควร
จ าแนกผลออกเป็นหมวดหมู่และสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของการศึกษา  โดยการบรรยายในเนื้อเรื่องและ
แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยภาพประกอบ ตาราง กราฟ หรือแผนภูมิ ตามความเหมาะสม 

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

3.5 ข้อเสนอแนะ  (Suggestion) การแนะแนวการน าผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป 
3.6 กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) เป็นส่วนที่กล่าวขอบคุณต่อองค์กร หน่วยงาน 

หรือบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือร่วมมือในการวิจัย รวมทั้งแหล่งที่มาของเงินทุนวิจัย  และหมายเลขของทุน
วิจัย 

3 .7 เอกสารอ้างอิง (References) ใช้รูปแบบการอ้างอิงแบบ APA (American 
Psychological. Association)  

การอ้างอิงแบบ APA  
1. หนังสือ 
1.1 คัมภีร์พระไตรปิฎกหรือหนังสือส าคัญพิมพ์เป็นชุด 
ใหอางชื่อยอคัมภีร. เลม/ขอ/หนา. และใหวงเล็บค าวา (บาลี) ไว้หลังค ายอในกรณีท่ีใช้พระไตร 

ปฎกฉบับภาษาบาลีหรือวงเล็บค าว่า (ไทย) ไวหลังค ายอในกรณีท่ีใช้พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย  ตัวอย่าง 
เช่น  1 (ขุ.ชา. (บาลี) 27/855/191). 

1.2 หนังสือทั่วไป 
(ผูแตง, ปที่พิมพ : หนา). ตังอย่างเช่น 
พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), 2544 : 38). 
(Venerable Dr. W. Rahula, 2004 : 69).  
2. วารสาร 
ผูเขียน, เล่มที่หรือปีที่ (ฉบับที่): หนา. ตัวอย่างเช่น  
พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์  กิตฺติปญฺโญ, 3 (1) : 14-28. 
K.N., Jayatileke, 77 (1): 10-15. 
3. วิทยานิพนธ์ 
ชื่อผู้วิจัย, ปีที่พิมพ์. ตัวอย่างเช่น 
อนุวัต  กระสังข์, (2557). 
4. สัมภาษณ์ 
สัมภาษณชื่อผูใหสัมภาษณ์, ต าแหนง (ถามี), วัน เดือน ป ตัวอย่าง 
สัมภาษณ พระเทพโสภณ, (18 กรกฎาคม 2557). 
5. เว็บไซต์ 
พระธรรมโกศาจารย์ (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต), (7 กันยายน 2555). 
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6. ภาษาอังกฤษ 
(Maslow Abraham, 1970 : 58) 

การเขียนเอกสารอ้างอิง 
1. ภาษาไทย 
(ก) ข้อมูลชั้นปฐมภูมิ 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (2539). พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย. 
(ข) ข้อมูลทุติยภูมิ 
1) หนังสือ 
จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์. (2544). สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  
2) วารสาร 
ผูเขียน. “ชื่อบทความ”. ชื่อวารสาร. ปีที่ (ฉบับที่), หน้า ตัวอย่างเช่น  
พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์  กิตฺติปญฺโญ, ดร. (2557). “การก าหนดประเด็นปัญหา การตั้งชื่อ

เรื่องเรื่องและการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยทางสังคมศาสตร์”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. 
3(1), 67-97  

3) วิทยานิพนธ์ 
อนุวัต  กระสังข์. (2557). “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรตามแนวพุทธภายใต้กระแส

บริโภคนิยม” (วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต). พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย.  

4) สัมภาษณ์ 
ชื่อผูใหสัมภาษณ์, (วัน เดือน ปี). ต าแหนง ตัวอย่าง 
ชวน  หลีกภัย. (19 พฤษภาคม 2541).  นายกรัฐมนตรี.  สัมภาษณ์.  
Ross, R.  1980,  May 5.  Associate Director,  Cornell University Libraries.  Interview. 
5) เว็บไซต์ 
พระธรรมโกศาจารย์ (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต). (7 กันยายน 2555).ธรรมประกาศโนบาย. 

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

2. ภาษาอังกฤษ 
Maslow Abraham. (1970). Motivation and Personnality. New York : Harper and 

Row Publishers. 

4. ส่วนภาพประกอบ (Figure) และส่วนตาราง (Table)  
ภาพประกอบและตารางควรมีเท่าท่ีจ าเป็น โดยพิมพ์หน้าละ 1 ภาพ หรือ 1 ตาราง ส าหรับค า

บรรยายภาพและตารางให้พิมพ์เหนือภาพหรือตาราง  ส่วนค าอธิบายเพิ่มเติมให้ใส่ใต้ภาพหรือตาราง  
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5. ลิขสิทธิ์ 
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ผู้นิพนธ์ทุกท่านต้องลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มใบมอบลิขสิทธิ์

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

6. การติดต่อโฆษณาและการสมัครสมาชิก 
การติดต่อโฆษณา การสั่งซื้อ และการสมัครเป็นสมาชิกวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 

กรุณาติดต่อ “วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์” ส านักงานวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   เลขที่ 79 หมู่ 1 ต.ล า
ไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170   โทรศัพท์. 09-8832-8312, 08-6771-3638 

1) พระปลัดระพิน  พุทฺธิสาโร, ดร.  2) ดร.อนุวัต  กระสังข์ 3) อ.กรกรต  ชาบัณฑิต 
   
8. อัตราค่าวารสาร 

ก าหนดออกวารสารปีละ 3 ฉบับ จ าหน่ายราคาฉบับละ 199 บาท ไม่รวมค่าส่ง  
9. อัตราค่าสมาชิก 

ปีละ 300 บาท 
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หนังสือขอเสนอบทความเพ่ือลงตีพิมพใ์นวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 
เขียนที.่................................................................ 

………………............................................... 
วันท่ี................ เดือน..................................... พ.ศ. .................................... 

ข้าพเจ้าชื่อ.......................................... 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 สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ตาม

อัตราที่ได้ก าหนดไว้ คือ   
(   ) บทความวิชาการ  3,000 บาท   
(   ) บทความวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ป.โท-เอก  5,000 บาท  
(   ) บทความวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย       5,000 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 (ที่สามารถติดต่ได้)............................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................... ........................................... 

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

( )  สมาชิกประเภทรายปี 300 บาท (จ านวน 3 เล่ม) 
( )  เล่มละ 199 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.................................................................. 
วันท่ี..........เดือน......................พ.ศ.............. 

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

       (                                      ) 

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


