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กำ�หนดก�รเผยแพร่ ปีละ 4 ฉบับ 

 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม / ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน / ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน / ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม

วัตถุประสงค์

 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผล

งานวิจัยทางสังคมศาสตร์และแขนงวิชาที่เกี่ยวข้องอันได้แก่ พระพุทธศาสนา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ การจัดการ สังคมวิทยา 

เศรษฐศาสตร์ พัฒนาสังคมและการศึกษา ตลอดจนบทวิเคราะห์ที่เสนอทางออกของปัญหาให้แก่สังคม
คณะกรรมการที่ปรึกษาวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
 พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร.  อธิการบดี
 พระราชวรเมธี, ดร.   รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
 พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ.  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
 พระราชวรมุนี, ดร.   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
 พระเมธีธรรมาจารย์   รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่
 พระโสภณวชิราภรณ์   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ
 พระครูปริยัติกิตติธำารง, รศ.ดร.  คณบดีคณะสังคมศาสตร์
 ผศ. ร.อ.ดร.ประมาณเลิศ  อัจฉริยปัญญากุล  ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านกฎหมาย
บรรณ�ธิก�ร :  รศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม      
ผู้ช่วยบรรณ�ธิก�ร :  พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์  กิตฺติปญฺโญ,  ผศ.ดร. - ผศ.ดร.บุษกร  วัฒนบุตร  
กองบรรณ�ธิก�ร   :  
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย         หน่วยงานภายนอก        
  พระปลัดระพิน  พุทฺธิสาโร, ดร                   ผศ.ดร.วิโรจน์  อินทนนท์       มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ดร.                   ผศ.ดร.สมคิด  ดวงจักร          มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ดร.                 ผศ.ดร.ธนกร  สิริสุคันธา        มหาวิทยาลัยราชภัฏลำาปาง
  ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี                 ผศ.ดร.อุทัย  สติมั่น            มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
       อ.ดร.รัฐพล  เย็นใจมา                  อ.ดร.เดโชพล  เหมนาไลย      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       อ.ดร.ประเสริฐ  ธิลาว                 พล.ท.ดร.วีระ  วงค์สรรค์       วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  อ.ดร.พงศ์พัฒน์  จิตตานุรักษ์                                   น.อ.ดร.นภัทร์  แก้วนาค        วิทยาลัยการทัพอากาศ   
                             ผศ.ดร.เศรษฐวัฒน์  โชควรกุล  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
                    อ.ดร.วันชัย  สุขตาม              มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุนิทร ์                  
                        อ.ดร.อำานาจ  ยอดทอง          มหาวิทยาลัยมหิดล
เลข�นุก�ร : 
              ผศ.ดร.อนุวัต  กระสังข์
ศิลปกรรม : 
 ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข์ - อ.ดร.สุริยา  รักษาเมือง - อ.ประสิทธิ์  พุทธศาสน์ศรัทธา - อ.กรกต  ชาบัณฑิต 
สำ�นักง�น : 
              สำานักงานวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
              บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อาคารเรียนรวมโซน B  ชั้น 5
 เลขที่ 79 หมู่ 1 ตำาบลลำาไทร อำาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐   โทร. ๐๙-๘๘๓๒-๘๓๑๒
จัดพิมพ์โดย :
 โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แขวงบรมมหาราชวัง เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 10200 
 โทร. 022 218892, 026 235623  โทรสาร 026 235623

จำานวนพิมพ์  : 1,000 เล่ม



ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน
1. พระราชปริยัติกวี, ศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2. พระเทพปริยัติเมธี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
3. พระครูปริยัติกิตธำารง, รองศาสตราจารย์ ดร.  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
4. พระครูปุริมานุรักษ์, รองศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
5. พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รองศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
6. พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ, รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
7. พระมหาสมบูรณ์  วุฑฺฒิกโร, ดร.  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
8. พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์  กิตฺติปญฺโญ, ผศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
9. ศาสตราจารย์ ดร.จำานงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
10. ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
11. ศาสตราจารย์ พลตำารวจโทหญิง ดร.นัยนา เกิดวิชัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
12. รองศาสตรจารย์์ ดร.สุรินทร์  นิยมางกูร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
13. รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ จันตะนี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
14. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
15. รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติทัศน์  ผกาทอง   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
16. รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  บุญปู่  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
17. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชัย  ศรีนอก  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
18. รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพงษ์  ศรีวิชัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
19. รองศาสตราจารย์ ดร.วรกฤต  เถื่อนช้าง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
20. รองศาสตราจารย์ ดร.สมาน งามสนิท มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เติมศักดิ์  ทองอินทร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชชนันท์  อิศรเดช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทรพล ใจเย็น  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถิตย์  ศิลปะชัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรต  บุญอ่อน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุภูมิ  โซวเกษม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อานนท์  เมธีวรฉัตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชฐ  ทั่งโต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษกร  วัฒนบุตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติวุฒิ  หมั่นมี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต  กระสังข์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
33. อาจารย์ ดร.ธีรพงษ์  สมเขาใหญ่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
34. อาจารย์ ดร.ยุทธนา ปราณีต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
35. อาจารย์ ดร.จุฑามาศ วารีแสงทิพย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คณะกรรมการกลั่นกรองบทความ 

วารสาร มจร.สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ (Peer Review)



ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
1. พระเมธาวินัยรส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2. ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  เงารังษี  มหาวิทยาลัยนเรศวร
3. รองศาสตราจารย์  วราคม ทีสุกะ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ ชิโนกุล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี มหาวิทยาลัยมหิดล
6. รองศาสตราจารย์ พัฒนะ เรือนใจดี มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
7. รองศาสตราจารย์ ดร.กาสัก  เต๊ะขันหมาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
8. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพงษ์  แก่นอินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
9. รองศาสตราจารย์ ดร.สรรเสริญ  อินทรัตน์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
10. รองศาสตราจารย์ ดร.จำาเริญ  ชูช่วยสุวรรณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
11. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์  ศรีจันทรโคตร   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านจอมบึง
12. รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา  เคณาภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์   เจียรจิตต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภักดี  โพธิ์สิงห์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ บรรณรุจิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยนต์  ชิโนกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุภูมิ  เขตจัตุรัส มหาวิทยาลัยขอนแก่น
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลับพลึง  คงชนะ มหาวิทยาลัยพะเยา
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี  เพชรนาจักร  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒินันท์  กันทะเตียน มหาวิทยาลัยมหิดล
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ปัญญาวุธตระกูล   มหาวิทยาลัยนเรศวร
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์  เจนวิถีสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนสิทธิ์  สิทธิ์สูงเนิน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  อติศัพท์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล  สรรสรวิสุทธิ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
26. เรือโท.ผู้ช่วยศาสตราจารย์. ดร.อนันท์  ใจสมุทร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยสร สมบุญมาก มหาวิทยาลัยนครพนม 
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ศึกษาวิเคราะห์วิธีกวนข้าวทิพย์ของพุทธศาสนิกชนในสังคมไทย 543 
 : พระสุนทรกิจโกศล (เสวย จันทรัตน์)  
การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการอนุรักษ์ป่าชายเลน ในจังหวัดสมุทรสงคราม 557 
 : พระเอกลักษณ์ อชิโต (นกทอง)  
การเสนอรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นาผู้บริหารระดับกลางโรงเรียนเอกชน  
สังกัดสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เขต 1 จังหวัดอุดรธานี 

571 

 : พิมพิชญา จงเกียรติกาญจน์  
แนวทางการประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือการอยู่กับโลกธรรม ในพระพุทธศาสนาเถรวาท 585 
 : แม่ชีจันทร์ธิภา แสวงทรัพย์  
ความต้องการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 601 
 : กิติพงศ์ หังสพฤกษ์ และคณะ  
การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการรู้สารสนเทศ ตามแนวคิด
การเรียนรู้แบบผสมผสานและการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน  สาหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

611 

 : รุ่งทิวา ปุณะตุง  
การจัดการบุคลากรภาครัฐ: กรณีศึกษาการย้ายเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ 623 
 : โสพิศ สืบศักด์ิ  
บทบาทอาจารย์ท่ีปรึกษากับการน านักศึกษาสู่ความเป็นพลเมืองโลก 635 
 : สมปอง  สุวรรณภูมา  
องค์ประกอบ และพฤติกรรมบ่งชี้คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมของนักศึกษาปริญญาตรีวิชาชีพการโรงแรม 

649 

 : สุภชัย เจริญดี 
 

 



ไทยแลนด์ 4.0 กับการปรับตัวของข้าราชการไทย 661 
 : ขวัญตา เบ็ญจะขันธ์  
เหตุใด...ประเทศไทยจึงเป็นจุดสนใจของนักลงทุนจีน ? 677 
 : กาณติมา  พงษ์นัยรัตน์  
ทางออกปัญหาการเมืองไทย ศาสตร์และศิลป์ท่ีไม่มีสูตรส าเร็จในบริบทสังคมไทย 691 
 : จุฬาลักษณ์ พันธัง  
การอนุรักษ์ และพัฒนารูปแบบการจัดการระบบนิเวศทางวัฒนธรรมพุทธสถาน 
ภาคอีสานตอนล่าง 

705 

 : พระวีระพงษ์   อธิจิตฺโต (บุญคง)  
บุญประเพณีข้าวเหนียว  :  การสืบสานภูมิปัญญาพ้ืนบ้านด้านวัฒนธรรม 
ความเชื่อและพิธีกรรมของชุมชนอีสานใต้ 

715 

 : พระปลัดอนันต์  สนพะเนาว์  
การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินภายในวัดเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชนภาคอีสาน 723 
 : พระใบฎีกาวิชัย กลฺยาโณ (เวชยันต์)  
การพัฒนารูปแบบการฝึกอาชีพตามแนววิถีพุทธของทหารกองประจ าการ 
ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 

731 

 : วิเชียร  นามการ  
ปัจจัยภาวะผู้น าท่ีส่งผลตรงต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณบดี 
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และมหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ 

741 

 : สุวัฒนา  ตุ้งสวัสด์ิ  
แนวทางการพัฒนาสู่ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของส านักงานพาณิชย์จังหวัด 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

751 

 : ปริพนธ์ จําเริญพัฒน์  
มัชฌิมาปฏิปทาในการปฏิบัติวิปัสสนาตามหลักสติปัฏฐาน 4 767 
 : ณัฏฐนาถ  ศรีเลิศ  
การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามวิถีพุทธของพระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี 779 
 : พระครูสมุห์วรวิทย์ ผาสุโก (ดุษฏีพฤฒิพันธุ์)  
Methods of Teaching English as a Second Language Including Guidelines 
for Language Teaching 

789 

 : Phattanaphong Tira  
 

ภาคผนวก  799 
 ขั้นตอนการดําเนินงานวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 791 
 คําแนะนําสําหรับผู้นิพนธ์บทความ 792 
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กลยุทธก์ารจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี 
STRATEGY OF BUDDHISM CHARITY SCHOOLS MANAGEMENT, RATCHABURI 

PROVINCE 
 

พระครูภาวนาอินทวงศ์  พิเชฐ ทั่งโต  พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร) 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. ศึกษาสภาพทั่วไปการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัด

ในพระพุทธศาสนา 2. ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี และ 3. น าเสนอกลยุทธ์การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ระเบียบวิธีวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลภาคสนามจาก
ผู้ เชี่ยวชาญด้านการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา ผู้อ านวยการ บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ศิษย์
เก่าโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา และนักวิชาการทางพระพุทธ ศาสนา โดยการเลือกแบบเจาะจงตามลักษณะการเป็น
ตัวแทนของกลุ่มที่เหมาะสม ส าหรับการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 25 รูป/คน ใช้แบบ
สัมภาษณ์มีโครงสร้างเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และการสนทนากลุ่มเฉพาะ จ านวน 10 
รูป/คน ได้ใช้แบบบันทึกการสนทนากลุ่มเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท ผลการวิจัยพบว่า 

1. สภาพทั่วไปการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา พบว่า (1) การ
ด าเนินงานของโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาเป็นภารกิจในการเกื้อกูลการศึกษาของคณะ
สงฆ์โดยจัดการศึกษาสงเคราะห์แก่เด็กและเยาวชนที่ยากจน (2) โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธ 
ศาสนามุ่งพัฒนาคุณภาพทางความรู้และคุณภาพจิตใจและความประพฤติควบคู่กันไปตามวิถีพุทธ (3) 
การบริหารจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาแต่ละโรงเรียนมีความแตกต่างกันไปตาม
บริบทของแต่ละโรงเรียน (4) โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาได้รับการควบคุมคุณภาพการ
จัดการศึกษาโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. และ (5) ปัจจุบัน
มีการแข่งขันสูงระหว่างโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนากับโรงเรียนประเภทอ่ืน 

2. ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัด
ราชบุรี พบว่า (1) ความสามัคคีร่วมมือกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้แก่ บุคลากรภายในของ

                                                 
หลักสูตรพุทธศาสตรดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
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โรงเรียน ภาคคณะสงฆ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน (2) ทรัพยากรทางการบริหาร ได้แก่ 
บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการ (3) ต้นทุนทางสังคมของวัดที่เป็นฐาน ได้แก่ 
ความสามารถในการสนับสนุนงบประมาณ และความศรัทธาของประชาชน (4) มาตรฐานของหลักสูตร 
ได้แก่ สมรรถนะของผู้เรียน คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความ สามารถใน
การแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และ (5) ความ
เชื่อมั่นของผู้ปกครอง ได้แก่ ความเชื่อมั่นที่มีต่อความสามารถในการสร้างคนดีและคนเก่ง 

3. กลยุทธ์การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี  ที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน พบว่า (1) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชน คือ กลยุทธ์การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ ใน
การจัดการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน (2) ด้านหลักสูตรและการสอน คือ กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาวิถีพุทธตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (3) ด้านกิจกรรมนักเรียน คือ กลยุทธ์
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนและสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกตาม
วิถีพุทธ (4) ด้านการบริหารงานบุคคล คือ กลยุทธ์การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและเสริมสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ (5) ด้านการ
บริหารอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ คือ กลยุทธ์การพัฒนาโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มี
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และ (6) ด้านธุรการ คือ กลยุทธ์การพัฒนาการบริหารงานธุรการ
โรงเรียนที่ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 
ค าส าคัญ: กลยุทธ์, การจัดการโรงเรียนการกุศล 
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ABSTRACT 

The objectives of this research were: 1. to study the general state to 
Buddhism charity schools, Ratchaburi province, 2. to study the factors have the effects 
on management for Buddhism charity schools, Ratchaburi province, and 3. to present 
the strategy of Buddhism charity schools management, Ratchaburi province. This 
research was the qualitative research through the field study from the monks in the 
area of the outstanding community in Ratchaburi province from religious specialists 
about the educational welfare of Sangha organization who got the license of Buddhism 
charity schools, Ratchaburi province, director or manager of Buddhism charity schools, 
staff of Buddhism charity schools, alumnus of Buddhism charity schools, the guardians 
of students of strategy of Buddhism charity schools, and academicians from Buddhism 
by choosing the specific group of suitable sampling group. For the in-depth interview 
from 25 key informants was the structured interview as the tool for data collection and 
focus group discussion for 10 monks/persons by recording the focus group discussion 
as the tool for data collection and the data analysis used the content analysis 
technique. The findings of this research as follows: 

1. The general state to Buddhism charity schools found that (1) the working 
process of Buddhism charity schools to have the hospitality of Sangha organization by 
giving the educational welfare to the poor children and youths. (2) The Buddhism 
charity schools focus on the quality of knowledge and mind and the behavior 
according to Buddhist way. (3) The management of Buddhism charity schools in each 
school had the content differences in each school.  (4) The Buddhism charity 
schools got the quality control for educational management by national education 
assurance bureau and (5) The Buddhism charity schools has the high competition 
with other schools at the present. 

2. The factors have the effects on development for Buddhism charity 
schools management, Ratchaburi province, found that (1) the harmony with every 
agency; include personnel within school, Sangha organization, local governments 
and community. (2) The management resources; include man, budget, materials 
and management. (3) The social cost of the temple as the base; include the ability 
to support budget and the faith of the people. (4) The curriculum standard ; 
include the performance of the students is the ability to communicate, the ability 
to think, the ability to solve problems, the ability to use life skills, and the ability to 
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use technology. (5) The confidence of guardians; include the confidence toward the 
ability to build a good and talented student. 

3. The strategy of Buddhism charity schools management, Ratchaburi  
province suitably and to match with the present situation, found that (1) The 
relation between school and community is the strategy of participatory process 
promotion of guardians, community and other organizations in educational 
management and school development. (2) The teaching and curriculum, is the 
strategy to develop the educational quality according to Buddhist way due to 
fundamental education curriculum.   (3) The student activities are the strategy for 
moral development to students and create the consciousness for Thai citizen and 
the world population in Buddhist way. (4) The personnel management is the 
strategy for the project of skill development and teacher career experience and to 
promote the incentives to work efficiently. (5) The place, building and materials 
management is the strategy to develop the school as the learning organization. (6) 
The general service is the strategy to develop the school service management to 
support the quality and working standard. 
 
Keyword: Strategy, Charity Schools Management 
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1. บทน า 

ความเปล่ียนแปลงทางสังคมในปัจจุบันส่งผลให้ คุณธรรมประจ าตัวปัจเจกบุคคลลดลง
ในหลาย ๆ ด้าน เช่น ปล่อยต้นเองให้หลงไปตามกิเลศตัณหาความอยากต่าง ๆ จนขาดความยับยั้ง
ชั่งใจ ไม่ค านึงถึงความถูกต้องชอบธรรม ไม่น าปัญญามาพิจารณาเหตุผล (พระปลัดสมบัติ ติ าโณ, 
2558 : 223) ปัจจุบัน ปัญหาด้านสังคมเกิดข้ึนมากมายกับนักเรียน ซึ่งเป็นเยาวชนของชาติในอนาคต
ที่ส าคัญ ไม่สามารถปรับตัวได้ทันการเปลี่ยนแปลงจึงเกิดปัญหาขึ้น รวมทั้งครู ผู้ปกครองจะต้องมี
แนวทางและวิธีการอย่างหลากหลายที่จะช่วยกันส่งเสริมและด าเนินการพัฒนานักเรียนในด้านความมี
คุณธรรม จริยธรรม (พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, 2559 : 34-35) โรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา คือ โรงเรียนที่วัดหรือมูลนิธิวัดจัดตั้งขึ้นก็เพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูลเด็กและเยาวชนที่
ยากจน บางแห่งมีนักเรียนเฉพาะชาย-หญิง และบางแห่งมีนักเรียนพระภิกษุสามเณรเรียนร่วมด้วย 
นอกจากการจัดการศึกษาสงเคราะห์แก่เด็กและเยาวชนให้มีสถานที่เรียนหนังสือแล้ว พระภิกษุสงฆ์
ยังให้ความสงเคราะห์การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนผู้ก าลังศึกษาในสถานศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศด้วย 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2546 : หน้า 20) 

จังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางด้านตะวันตก ปัจจุบัน มีโรงเรียนการกุศลของ
วัดในพระพุทธศาสนา จ านวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์ 
โรงเรียนวัดบ้านโป่งสามัคคีคุณูปถัมภ์ และโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ (วิกิพีเดีย, 2559 : 
ออนไลน์) อย่างไรก็ตาม โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาในพ้ืนที่จังหวัดราชบุรี ประสบ
ปัญหามากมาย ซึ่งจากผลการวิจัยในปี 2554 ที่ผ่านมา พบว่า ปัญหาส าคัญ คือ บุคลากรส่วนมากขอ
ไปสอบบรรจุเข้ารับราชการครูเนื่องจากบุคลากรไม่พึงพอใจในหน้าที่และสวัสดิการที่ได้รับซึ่ง
แตกต่างจากโรงเรียนของรัฐบาล, การบริหารงานกิจการนักเรียนเน้นกิจกรรมที่หลากหลายจึงมี
ผลกระทบด้านคุณภาพของกิจกรรม, งบประมาณการเงินที่ได้จากรัฐไม่เพียงพอ, ขาดอาคารเรียน
เพราะนักเรียนมาก เช่น ห้องเรียน ห้องท างาน ห้องปฏิบัติการ ห้องกลุ่มสาระ, ผู้ปกครองไม่ค่อยให้
ความร่วมมือ ย้ายที่อยู่บ่อย และปัญหาการประชาสัมพันธ์ข่าวสารไม่เข้าถึงชุมชน เป็นต้น (พระ
ไพศาล สุทฺธจิตฺโต, 2554 : ก) 

ดังกล่าวนี้ การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นอีกหนึ่งแนวคิดในปัจจุบันที่เน้นวิธีการท างานที่แยบ
ยลเพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ โดยทั่วไปกลยุทธ์มิได้เป็นวิธีการท างานตามปกติ แต่เป็นแนวทางหรือ
วิธีการที่มีอุบาย กลวิธีที่แยบยลที่เป็นในเชิงบวก ส าหรับการท างานภายใต้ข้อจ ากัดต่าง ๆ เป็น
รูปแบบของวิธีการปฏิบัติและการจัดสรรทรัพยากรที่ก าหนดขึ้นเพ่ือให้บรรลุ เป้าหมายขององค์การ 
(Thomas S. Bateman and Scott A. Snell, 1999 : 5) กลยุทธ์ที่ดีจะเป็นส่วนส าคัญในการบริหาร
จัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (พระเทพรัตนสุธี (สมศักดิ์ โชตินฺธโร) และคณะ, 
2558 : 1-2) 
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 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาเรื่อง “กล
ยุทธ์การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาในจังหวัดราชบุรี” เพ่ือสังเคราะห์กลยุทธ์
การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาที่ เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์
ปัจจุบัน ต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธ ศาสนา 
2.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยทั่วไปที่มีผลต่อการพัฒนาการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดใน

พระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี 
2.3 เพ่ือน าเสนอกลยุทธ์การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัด

ราชบุรี 
 
3. ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษาครั้ งนี้  ผู้ วิจัยมุ่ ง ศึกษากลยุทธ์การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในขอบเขตเนื้อหา 6 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย 1) ด้านความ สัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 2) ด้านหลักสูตรและการสอน 3) ด้านกิจกรรมนักเรียน 4) ด้านการ
บริหารงานบุคคล 5) ด้านอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ และ 6) ด้านธุรการ (สมศักดิ์ คงเที่ยง, 
2542 : 53-71) 
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4. วิธีด าเนินการวิจัย 

4.1 รูปแบบการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การสัมภาษณ์เชิง

ลึก (In-depth Interview) และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

4.2 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ/ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
การวิจัยครั้งนี้ ก าหนดขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลส าคัญ/ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มเฉพาะ 

โดยจ าแนกเป็น 7 กลุ่ม ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์, ผู้รับใบอนุญาต
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา, ผู้อ านวยการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา, 
บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา, ศิษย์เก่าโรงเรียนการกุศลของวัด
ในพระพุทธศาสนา, ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา และนักวิชาการ
ทางพระพุทธศาสนา 

4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยไว้ 2 ประเภท ดังนี้ 
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่รอบด้านและลึกซึ้ง โดย

ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) มีลักษณะเป็นค าถามแบบปลายเปิด
เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่รอบด้านและ
ลึกซึ้ง จากการร่วมพูดคุยกันระหว่างผู้วิจัยกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ โดยใช้แบบสนทนากลุ่มเฉพาะที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อให้ได้ค าตอบในเชิงเหตุผล 

4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
ข้อมูลชั้นต้น ผู้วิจัยศึกษาจากคัมภีร์พระไตรปิฎก และใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 

Interview) และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ดังนี้ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 

ผู้วิจัยได้คัดเลือกจากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Selection) ตามลักษณะการเป็นตัวแทนของ
กลุ่มท่ีเหมาะสม จ านวน 25 รูป/คน 

ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ผู้วิจัยได้คัดเลือกจากการ
สุ่มแบบเจาะจง (Purposive Selection) ตามลักษณะการเป็นตัวแทนของกลุ่มที่เหมาะสม จ านวน 
10 รูป/คน 

ข้อมูลชั้นรอง ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการศึกษาจากเอกสาร หนังสือ ต ารา บทความ 
บริการค้นหาข้อมูลภายใต้เครือข่ายอินเตอร์เน็ต และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ
กลยุทธ์การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี 
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4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้ ได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
การวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) ใช้วิธีการ

วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยการวิเคราะห์เนื้อหาที่ได้จากการศึกษาเอกสารต่าง ๆ อย่าง
เป็นระบบและมีความเชื่อมโยงกัน 

การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยผู้วิจัยพยายามรักษาส านวนเดิมของผู้ให้สัมภาษณ์รวมทั้ง
ปรับแก้ให้มีความชัดเจนทางการสื่อสาร ความหมาย และลดข้อความที่ซ้ าซ้อนกัน 

การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ที่ประกอบ 
ด้วยผู้ด าเนินการสนทนา ผู้จดบันทึก ผู้ช่วยทั่วไป และผู้ให้ข้อมูล โดยใช้หัวข้อปัญหาและค าถามที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดย
พยายามรักษาส านวนเดิมไว้ 
 
5. ผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัด
ราชบุรี” มีผลการวิจัย ดังนี้ 

5.1 สภาพทั่วไปการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 
พบว่า (1) การด าเนินงานของโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาเป็นภารกิจในการ

เกื้อกูลการศึกษาของคณะสงฆ์โดยจัดการศึกษาสงเคราะห์แก่เด็กและเยาวชนที่ยากจน (2) โรงเรียนการ
กุศลของวัดในพระพุทธศาสนามุ่งพัฒนาคุณภาพทางความรู้และคุณภาพจิตใจและความประพฤติควบคู่
กันไปตามวิถีพุทธ (3) การบริหารจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาแต่ละโรงเรียนมี
ความแตกต่างกันไปตามบริบทของแต่ละโรงเรียน (4) โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาได้รับ
การควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ 
สมศ. และ (5) ปัจจุบันมีการแข่งขันสูงระหว่างโรงเรียนการกุศลกับโรงเรียนประเภทอ่ืน 

5.2 ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา  จังหวัด
ราชบุรี 

พบว่า (1) ความสามัคคีร่วมมือกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้แก่ บุคลากรภายในของ
โรงเรียน ภาคคณะสงฆ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน (2) ทรัพยากรทางการบริหาร ได้แก่ 
บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการ (3) ต้นทุนทางสังคมของวัดที่เป็นฐาน ได้แก่ 
ความสามารถในการสนับสนุนงบประมาณ และความศรัทธาของประชาชน (4) มาตรฐานของหลักสูตร 
ได้แก่ สมรรถนะของผู้เรียน คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถใน
การแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และ (5) ความ
เชื่อมั่นของผู้ปกครอง ได้แก่ ความเชื่อมั่นที่มีต่อความสามารถในการสร้างคนดีและคนเก่ง 
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5.3 กลยุทธ์การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี 
พบว่า (1) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน คือ กลยุทธ์การส่งเสริมกระบวนการมี

ส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ ในการจัดการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน (2) ด้าน
หลักสูตรและการสอน คือ กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิถีพุทธตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (3) ด้านกิจกรรมนักเรียน คือ กลยุทธ์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนและสร้าง
จิตส านึกความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกตามวิถีพุทธ (4) ด้านการบริหารงานบุคคล คือ กลยุทธ์
การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพครูและบุคลากรทาง การศึกษาและเสริมสร้างขวัญก าลังใจใน
การปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ (5) ด้านการบริหารอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ คือ กลยุทธ์การพัฒนา
โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ (6) ด้านธุรการ คือ กลยุทธ์การ
พัฒนาการบริหารงานธุรการโรงเรียนที่ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 256010 
๑๐ 

 
5.4 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 

 

กลยุทธ์การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน เมื่อพิจารณาตามรายด้านของการวิจัย พบว่า (1) ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน คือ กลยุทธ์การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน และ
องค์กรต่าง ๆ ในการจัดการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน (2) ด้านหลักสูตรและการสอน คือ กลยุทธ์การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาวิถีพุทธตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (3) ด้านกิจกรรมนักเรียน 
คือ กลยุทธ์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนและสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองไทยและพลเมือง
โลกตามวิถีพุทธ (4) ด้านการบริหารงานบุคคล คือ กลยุทธ์การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพครู
และบุคลากรทางการศึกษาและเสริมสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ (5) ด้านการ
บริหารอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ คือ กลยุทธ์การพัฒนาโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มี
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และ (6) ด้านธุรการ คือ กลยุทธ์การพัฒนาการบริหารงานธุรการ
โรงเรียนที่ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
 
6. อภิปรายผล 

จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยพบประเด็นที่น่าสนใจจึงน ามาอภิปรายผล โดยจ าแนกตาม
รายด้านของการวิจัย ดังต่อไปนี้ 

 

การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี  

กลยุทธ์ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  แผนงาน การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ ในการจัดการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน  
โครงการ (๑) โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่  (๒) โครงการบัณฑิตน้อย 
 (๓) โครงการเยี่ยมบ้านศิษย์  (๔) โครงการภูมิปัญญาชุมชนจากปราชญ์ชาวบ้าน 
 (๕) โครงการสร้างเครือข่ายครู ผู้ปกครอง และชุมชนในการดูแลและช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 

กลยุทธ์หลักสูตรและการสอน แผนงาน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิถีพุทธตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
โครงการ (๑) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้  (๒) โครงการโรงเรียนรักษาศีล ๕ 
 (๓) โครงการค่ายคุณธรรมและค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ (๔) โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาแห่งอนาคตใหม่  
 (๕) โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามความสนใจและความถนัดเฉพาะตน 

กลยุทธ์กิจกรรมนักเรียน แผนงาน การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนและสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกตามวิถีพุทธ  
โครงการ (๑) โครงการพัฒนาทักษะชีวิตวิถีพุทธ  (๒) โครงการพัฒนาทักษะทางสังคมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 (๓) โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน (๔) โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษทางศิลปะกีฬาดนตรีและนาฏศิลป ไทย 
 (๕) โครงการสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกตามระบอบประชาธิปไตย 

กลยุทธ์การบริหารงานบุคคล แผนงาน การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา และเสริมสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ  
โครงการ (๑) โครงการพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพครู  (๒) โครงการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน 
 (๓) โครงการพัฒนาสื่อและนวัตกรรม/เทคโนโลยีการสอนสมัยใหม่ (๔) โครงการสานสัมพันธ์บุคลากรเพื่อสร้างขวัญและก าลังใจ 
 (๕) โครงการจัดส่งบุคลากรทางการศึกษาเข้าอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะทาง 

กลยุทธ์การบริการอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์  แผนงาน การพัฒนาโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้  
โครงการ (๑) โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  (๒) โครงการห้องเรียน ๕ ดาว 

กลยุทธ์ธุรการ แผนงาน การพัฒนาการบริหารงานธุรการโรงเรียนที่ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
โครงการ (๑) โครงการจัดส่งธุรการโรงเรียนเข้าอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานธุรการ  (๒) โครงการห้องธุรการ ๕ ส. 
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(1) ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน พบว่า กลยุทธ์การจัดการโรงเรียนการกุศล

ของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ได้แก่ กล
ยุทธ์การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ ในการจัดการศึกษา
และพัฒนาโรงเรียน แสดงให้เห็นว่า ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เป็นการสร้างความ
ร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพ่ือร่วมมือกันพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน สอดคล้อง
กับที่ วิทยา จันทร์แดง (2555 : ก-ข) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
ชุมชนเข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน” พบว่า แนวทาง
ส าคัญในการน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็ง คือ การมีส่วนร่วมที่สนับสนุนให้ชุมชน
เข้มแข็งแบบไตรภาคี หรือเครือข่ายการท างานร่วมกัน 

(2) หลักสูตรและการสอน  พบว่า กลยุทธ์การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ด้านหลักสูตรและการสอน ได้แก่ กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
วิถีพุทธตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แสดงให้เห็นว่า ด้านหลักสูตรและการสอน เป็นการ
ด าเนินการเพ่ือบรรลุเป้าหมายหลัก คือ การสร้างศักยภาพทางจริยศาสตร์แก่ผู้เรียน และพัฒนา
โรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นผลผลิตหรือผู้ส าเร็จการศึกษาที่เป็นผู้มี
ส านึกทางจริยธรรม กติกาของสังคม และมีทัศนคติที่ดีในการด าเนินชีวิต สอดคล้องกับที่ สุทธิพร 
สายทอง (2556 : ก) ได้วิจัยเรื่อง “การจัดการความรู้เชิงพุทธสู่การพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภาคเหนือตอนบน” พบว่า มีการจัดการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 3 ประการ ได้แก่ การ
พัฒนางาน  พัฒนาคน และการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

(3) กิจกรรมนักเรียน  พบว่า  กลยุทธ์ การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ด้านกิจกรรมนักเรียน ได้แก่ กลยุทธ์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนและสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกตามวิถีพุทธ แสดงให้เห็นว่า ด้าน
กิจกรรมนักเรียน มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างหลากหลาย สอดคล้อง
กับที่ พัศมา แผนสมบูรณ์ (2556 : ก-ข) ได้วิจัยเรื่อง “การจัดการความรู้เพ่ือการพัฒนาศักยภาพ
องค์กรธุรกิจบริการสู่องค์กรประสิทธิภาพสูง” พบว่า การพัฒนาศักยภาพการจัดการความรู้เริ่ม
ตั้งแต่การแสวงหาความรู้ การรวบรวมความรู้ การแบ่งปันความรู้  และการน าความรู้สู่การปฏิบัติ 
ตามวงจรการจัดการความรู้ขององค์กรแห่งการเรียนรู้ 

(4) การบริหารงานบุคคล  พบว่า กลยุทธ์การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ด้านการบริหารงานบุคคล ได้แก่ กลยุทธ์การพัฒนาทักษะและ
ประสบการณ์วิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาและเสริมสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานอย่างมี
คุณภาพ แสดงให้เห็นว่า ด้านการบริหารงานบุคคล เป็นการด าเนินการเพ่ือบรรลุเป้าหมายหลัก คือ 
พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร เพ่ือรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่ดี มีคุณภาพ แมีคุณสมบัติ
เหมาะสม และสร้างความผูกพันต่อองค์กรทั้งทางตรงและทางอ้อม สอดคล้องกับที่ สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย 
(2557 : ก) ได้วิจัยเรื่อง “การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร ครู และผู้ปกครอง กลุ่มโรงเรียน
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การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา กรุงเทพมหานคร” พบว่า โรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา กรุงเทพมหานคร มีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร ครู โดยเน้นด้านความ
ซื่อสัตย์ ด้านความเสียสละ ด้านความมีวินัย และด้านความรับผิดชอบต่อตนเองเป็นส าคัญ 

(5) ด้านการบริหารอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ พบว่า กลยุทธ์การจัดการโรงเรียน
การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ด้านการบริหารอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ 
ได้แก่ กลยุทธ์การพัฒนาโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
แสดงให้เห็นว่า ด้านการบริหารอาคารสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ์  เป็นการด าเนินการเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายหลัก คือ พัฒนาศักยภาพการการด าเนินงานเกี่ยวกับการสนับสนุนวัสดุครุภัณฑ์ อาคาร
สถานที่ รวมถึงงานบริการต่าง ๆ ที่สนับสนุนงานวิชาการ สอดคล้องกับที่ ประยุทธ สมวงษา (2549 
: ก) ได้วิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการเป็นผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา” พบว่า ให้ความส าคัญกับการประเมินคุณภาพการศึกษาซึ่งส่งผลให้เกิดการส่งเสริม
การพัฒนาและเสริมสร้างมาตรฐานด้านวิชาการเป็นส าคัญด้วย 

(6) ด้านธุรการ พบว่า กลยุทธ์การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 
จังหวัดราชบุรี ด้านธุรการ ได้แก่ กลยุทธ์การพัฒนาการบริหารงานธุรการโรงเรียนที่ส่งเสริมคุณภาพ
และมาตรฐานการปฏิบัติงาน แสดงให้เห็นว่า ด้านธุรการ ให้ความ ส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ธุรการในฐานะทรัพยากรมนุษย์ สอดคล้องกับที่ คติยา อายุยืน (2558 : ก-ข) ได้วิจัยเรื่อง 
“กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะบุคคลตามหลักพุทธธรรมของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคใต้
ตอนบน” พบว่า มีกลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะตามหลักพุทธธรรมด้านการบริการที่ดี โดยการรักษา
ความเป็นปกติของมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ และอ่อนโยนด้วยจิตใจที่ดีงามตามแบบอย่างที่ดี
ของคนไทย 
 
7. ข้อเสนอแนะ 

7.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1) โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาในพ้ืนที่จังหวัดราชบุรี ทั้ง 3 แห่ง ซึ่งเป็น

เครือข่ายไตรภาคีโรงเรียนการกุศลในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ควรร่วมกันจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนร่วมกันตามบริบทเชิงพ้ืนที่ระดับจังหวัด 

2) คณะสงฆ์ควรส่งเสริมการจัดกิจกรรมโรงเรียนรักษาศีล 5 ของโรงเรียนการกุศลของวัด
ในพระพุทธศาสนา ซ่ึงเป็นหนึ่งหน่วยของกิจกรรมตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ตามมติมหาเถร
สมาคม โดยให้การสนับสนุนบุคลากร งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับการจัดกิจกรรม
ที ่

7.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 1) โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาในพ้ืนที่จังหวัดราชบุรี ควรสนับสนุนกระบวนการ
มีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ ในการจัดการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน 



13วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 
๑๓ 

 
 2) โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ควรจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา โดยสอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเหมาะสมกับบริบทเชิง
พ้ืนที ่

7.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 1) ควรศึกษาวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) โดยใช้วิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพเป็นหลักและผสมผสานด้วยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือน าข้อมูลเชิงสถิติจากวิธีวิธีการวิจัย
เชิงปริมาณมาเป็นเครื่องยืนยันผลการวิจัยในเชิงคุณภาพ 
 2) ควรศึกษาเกี่ยวกับเครือข่ายไตรภาคีโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธ ศาสนาใน
จังหวัดราชบุรี เพ่ือให้ได้ข้อมูลส าหรับการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือของโรงเรียนการกุศลของวัด
ในพระพุทธศาสนาอย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น 
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การพัฒนารูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ของพระสังฆาธิการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

THE MODEL DEVELOPMENT OF BUDDHISM PROPAGATION OF SANGHA 
ADMINISTRATORS IN PHANAKHON SRI AYUTTHAYA PROVINCE 

 
 พระครูวิมลพัฒนกิจโกศล พิเชฐ  ท่ังโต ยุทธนา  ปราณตี 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสังฆาธิการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธธรรม แนวคิดและทฤษฎี
ที่ เกี่ ยวกับการพัฒนารูปแบบการ เผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสั งฆาธิการในจั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา 3) เพ่ือเสนอการพัฒนารูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในยุคโลกาภิวัตน์ 
 การวิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ระหว่างการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที่ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ 24 รูป/คน เพ่ือหาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ก่อนจะน าข้อมูลที่ได้น าไปสู่การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ที่ใช้
การศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ (Qualitative Research) จากกลุ่มตัวอย่าง 259 รูป โดยการสุ่มตัวอย่าง
แบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)  

ผลการวิจัย พบว่า  
 1 .  สภาพทั่ ว ไป ในการ เผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสั งฆาธิ การ ในจั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา พบว่า การด าเนินการประกาศพระพุทธศาสนาให้ศาสนทายาทและประชาชน
ได้รับทราบในทุก ๆ วิธีที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย  โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจใน
หลักธรรมแล้วน้อมน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การเทศนา การปาฐกถาในโอกาสและสถานที่
ต่างๆ ทั้งในวัดและนอกวัด  การบรรยายธรรมทางวิทยุและโทรทัศน์ การเผยแผ่ธรรมด้วยสื่อต่างๆ 
เช่น หนังสือ หนังสือพิมพ์หรือวีดีทัศน์ ภารกิจด้านนี้ ครอบคลุมถึงการที่วัดหรือพระสงฆ์จัดกิจกรรม
ต่างๆ  ขึ้นในวัดโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการเผยแผ่ธรรมหรือต้องการให้ประชาชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม
หรือมุ่งเน้นการสืบสานวัฒนธรรมไทยที่ได้รับอิทธิพลมาจากหลักพระพุทธศาสนา  
 2.  หลักพุทธธรรม แนวคิดและทฤษฎีที่ เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในจังหวัดพระนครศรีอยุ ธยา พบว่า 1) ด้านบุคลิกภาพ คือ 
องค์กรสงฆ์ ต้องเป็นตัวอย่างที่ดี มุ่งเน้นให้การศึกษาแก่คณะสงฆ์อย่างต่อเนื่องและจริงจัง พัฒนา
บุคลากรและเสริมสร้างความรู้ความสามารถให้แก่บุคลากร ด้วยการจัดท าโครงการอบรมบุคลากรเพ่ือ
                                                 
  หลักสูตรบณัฑติศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั. 
  ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
  ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
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การเผยแผ่อย่างต่อเนื่อง 2) ด้านเนื้อหา คือ ปฏิภาณไหวพริบและลีลาการแสดงธรรม เนื้อหาและ
ภาษาที่ใช้มีล าดับชั้นเป็นขั้นเป็นตอน  มีการพัฒนาเนื้อหาไปตามล าดับแต่ละเรื่องหรือแต่ละจุดนั้น
ท่านจะมีประเด็นใหม่ๆ ให้ขบคิดอยู่เสมอ 3) ด้านสื่อการสอน คือ พระสังฆาธิการด าเนินบทบาทใน
ฐานะจัดรายการตามผังรายการของสถานีวิทยุต่างๆ ในจังหวัด แต่ก็มีแนวคิดน ามาประยุกต์ใช้ในการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดี    
 3. การพัฒนารูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาในยุคโลกาภิวัตน์  พบว่า 1) รูปแบบการแสดงธรรมเทศนา คือ  1. นักเทศน์
ปฏิภาณ ไม่อ่านคัมภีร์ หรือ นักเทศน์ปากเปล่า 2. นักเทศน์อ่านคัมภีร์ หมายถึง การเทศน์ไปตาม
คัมภีร์ที่มีผู้แต่งไว้หรือที่ตนเองแต่งไว้แล้ว 2) รูปแบบการบรรยายธรรมหรือปาฐกถาธรรม คือ การ
แสดงปาฐกถาธรรมในวัด จะจัดขึ้นทุกวันพระ โดยทางวัดได้จัดสถานที่ให้ญาติโยมมาฟังธรรมไว้เป็น
การเฉพาะ ที่มีความรู้ความสามารถไปเทศน์หรือแสดงปาฐกถาธรรม ครั้งละ 1-3 ชั่วโมง หัวข้อธรรมที่
แสดงจะเลือกให้เหมาะสมกับกาลเวลา สถานที่และบุคคล นอกจากนี้ท่านยังได้รับนิมนต์ให้แสดง
ปาฐกถาธรรมที่สถานีวิทยุและโทรทัศน์อย่างต่อเนื่อง 3) รูปแบบปฏิบัติและวิธีฝึกปฏิบัติการสอนสม
ถกรรมฐาน หรือวิปัสสนากรรมฐาน คือ ยึดหลักสูตรแกนกลางของส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ  อยากให้พระวิปัสสนาจารย์ ที่สามารถตรวจสอบอารมณ์ได้ พัฒนาตนเอง ต้องหลักสูตร
อัพเกรดพระวิปัสสนาจารย์อยู่เรื่อยๆ จัดให้มีหลักสูตรหลายระดับ ปรับใช้ให้เหมาะสม กระตุ้นให้คน
สนใจด้านปฏิบัติให้ได้ หลักสูตรหรือรูปแบบการอบรมต้องปรับให้สอดคล้องกับยุคสมัย  
 
 

ค าส าคัญ: การเผยแผ่, พระพุทธศาสนา, พระสังฆาธิการ 
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ABSTRACT 
               The objectives of this research were: 1) To study the Model Development 
of  Buddhism Propagation In  Phranakhon Si  Ayutthaya Province 2) to integrate the 
Model Development of  Buddhism Propagation In  Phranakhon Si  Ayutthaya Province 
3) to present new knowledge about “The Model Development of  Buddhism 
Propagation In  Phranakhon Si  Ayutthaya Province”, a study of the documents and 
interview (In-depth Interview) with the key (Key Informant) used in this study is 
divided into 
 This research was the mixed research method between the qualitative 
research and quantitative research. For the qualitative research used the 
documentary research and in-depth interview from 24 key informants as the Model 
Development of  Buddhism Propagation In  Phranakhon Si  Ayutthaya Province and 
the quantitative research used the 259 questionnaires. The data analysis was used 
the social sciences Programed for descriptive statistics were the frequency, 
percentage, mean, standard deviation (S.D.) 
 The Finding of this research are as follows:  
  1. The over opinions on the Model Development of  Buddhism Propagation 
In  Phranakhon Si  Ayutthaya Province were found at the high level with average 
mean equal to when considering into each aspect, it was noted at the high levels in 
all aspects by role of Sangha in promoting morality and enhancing the quality of life 
aspects obtaining high scores.  
  2. A comparison of the Model Development of  Buddhism Propagation In  
Phranakhon Si  Ayutthaya Province, classified by personal factors, showed that  sex, 
age and educational level had no significant differences, whereas occupation was 
found significant difference at 0.05 level of confidence.          
  3. Problems concerned with the Model Development of Buddhism 
Propagation In  Phranakhon Si  Ayutthaya Province, indicated that i) there were no 
sufficient help, cooperation and tangible results, ii) lack of continuity in the operation, 
and performance was not enough, Government did not recognize it, and iii) issues of 
the time in practice were different and unfit for duty, lack of cooperation among 
related authorities and the shortage of personnel and manpower. For suggestions: on 
the Model Development of  Buddhism Propagation In  Phranakhon Si  Ayutthaya 
Province, it was found that i) more help and sufficient cooperation should be added 
for the sake of yielding tangible results, ii) there should fixed  time and term course 
in teaching and practice, iii)  arrangement of  time to increase training awareness for 
the public. the Model Development of  Buddhism Propagation In  Phranakhon Si  
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Ayutthaya Province, classified by personal factors, and 3) to investigate the problems 
and develop the Model Development of  Buddhism Propagation In  Phranakhon Si  
Ayutthaya Province.  
Keywords: Model Development,  Buddhism, Propagation 
 

 
1. บทน า 
 สมัยพุทธกาล การบริหารจัดการขององค์กรสงฆ์มีหลักการที่ใช้บริหารคือ พระธรรมวินัย 
ภายหลังพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว ได้เกิดปัญหาอุปสรรคความไม่สงบเรียบร้อยขึ้นในองค์กร
ปกครองคณะสงฆ์ พระเถรานุเถระทั้งหลายในสมัยนั้นได้ท าปฐมสังคายนา ทุติยสังคายนา ตติย
สังคายนา ตามล าดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ถ้ากล่าวถึงการบริหารกิจการคณะสงฆ์ต้องถือพระธรรมวินัย
เป็นหลักส าคัญในการบริหารงานต่างๆ เพราะพระธรรมวินัยเป็นโครงสร้างและการจัดระเบียบคณะ
สงฆ์ให้เกิดความเป็นธรรมเรียบร้อยดีงาม และเป็นรูปแบบพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กรสงฆ์ให้
ทราบบทบาทหน้าที่ในการรับผิดชอบ 
 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสมัยพุทธกาล การเผยแผ่ในสมัยเมื่อพระพุทธเจ้าทรงมีพระชน
อยู่  คือเมื่อนับตั้งแต่ส าเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ทรงได้เลือกบุคคลที่ควรจะสั่งสอนให้รู้ตามโดย
ใช้วิธีเทศนาสั่งสอน  ดังที่ปรากฏในธรรมจักรกัปปวัตนสูตร ท่านเลือกปัจจวัคคี ในการเทศนาสั่งสอน
เป็นกลุ่มแรกเพราะท่านปัจจวัคคีเป็นผู้ที่มีพ้ืนความรู้เดิมในการปฏิบัติอยู่แล้วคือได้ปฏิบัติตามพระพุทธ
องค์ครั้งยังเป็นผู้อุปฐาก  และมีความเชื่อเดิมอยู่แล้วว่าพระพุทธองค์จะได้เป็นพระศาสดาผู้ยิ่งใหญ่ของ
โลก ดังนั้นพระพุทธองค์จึงได้เปรียบบุคคลไว้เสมือนบัว 4 เหล่า คือผู้มีปัญญาสามารถที่จะบรรลุตาม
ได้ จนถึงผู้ที่ยังมีกิเลสหนาคือไม่สามารถสั่งสอนได้ ในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่โดยสวน
ใหญ่แล้วการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยรวมคือการเทศนาธรรมวินัย  ข้อประพฤติและข้อปฏิบัติให้ถึง
ความดับทุกข์ โดยใช้การสอนแบบเล่านิทานบ้างเปรียบเทียบบ้าง ถามตอบบ้าง เป็นต้ นเมื่อ 
พระพุทธเจ้าทรงเริ่มประกาศพระพุทธศาสนา โดยทรงใช้เวลาตลอดหน้าฝนแรก รวบรวมพระสาวกได้ 
60 รูป แล้วทรงอบรมคุณธรรมแก่ท่านเหล่านั้นอย่างเพียงพอที่จะแยกย้ายกันออกไปประกาศ พระ
ศาสนา พอหมดหน้าฝน ดินฟูาอากาศแห้ง ก็ได้ทรงเรียกพระสาวกเหล่านั้นมาประชุม แล้วรับส่ังให้
แยกย้ายไปประกาศพระพุทธศาสนาในภูมิภาคต่างๆ การประชุมครั้งนั้น นับว่าเป็นการประชุม
ปฐมนิเทศส าหรับพระธรรมทูตรุ่นแรกในพระพุทธศาสนา  
 การบริหารกิจการคณะสงฆ์ในปัจจุบัน มหาเถรสมาคมมีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 เกี่ยวกับการควบคุม และส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์ที่เคยถูกจัดเป็น
อ านาจห้าที่ของสังฆมนตรีแห่งองค์การ 4 ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2484 อาจกล่าวได้ว่ามหา
เถรสมาคมในปัจจุบันมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับงานคณะสงฆ์ 6 ประเภท คือ 1) การปกครอง 2) การศา
สนศึกษา 3) การศึกษาสงเคราะห์ 4) การเผยแผ่ 5) การสาธารณูปการ 6) การสาธารณสงเคราะห์ 

 การเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้น เป็นด้านหนึ่งในหกด้านในการจัดองค์การทาง
พระพุทธศาสนา กรมการศาสนา ได้ให้ความหมายไว้ว่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนา หมายถึงการ
ด าเนินการประกาศพระพุทธศาสนาให้ศาสนทายาทและประชาชนได้รับทราบในทุก ๆ วิธีที่ไม่ ขัดต่อ
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พระธรรมวินัย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรม แล้วน้อมน าไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การเทศนา การปาฐกถาในโอกาสและสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในวัดและนอกวัด การ
บรรยายธรรมทางวิทยุและโทรทัศน์ การเผยแผ่ธรรมด้วยส่ือต่าง ๆ เช่น หนังสือ หนังสือพิมพ์หรือวีดี
ทัศน์ ภารกิจด้านนี้ ครอบคลุมถึงการที่วัดหรือพระสงฆ์จัดกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้นในวัดโดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือการเผยแผ่ธรรมหรือต้องการให้ประชาชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมหรือมุ่งเน้นสืบสานวัฒนธรรมไทยที่
ได้รับอิทธิพลมาจากหลักพระพุทธศาสนา การด าเนินการใด ๆ ของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาที่
เป็นไปเพ่ือการเผยแผ่ธรรมทางพระพุทธศาสนาทั้งในวัดและนอกวัด ชื่อว่าภารกิจด้านการเผยแผ่
ทั้งสิ้น (กรมการศาสนา,2540) ในยุคแห่งโลกาภิวัตน์ ถึงแม้ว่าการเผยแผ่จะมีความหลากหลายโดยการ
ใช้เทคโนโลยีในการจัดการด้านการเผยแผ่มีมากขึ้น เช่น การใช้สื่อด้านการพิมพ์ คือ หนังสือธรรมะ ซึ่ง
ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน การใช้สื่อคอมพิวเตอร์ คือ การใช้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์มา
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการเผยแผ่ในรูปของซีดีธรรมะ ท าวีดีโอธรรมะเสนอทางโลก
เทคโนโลยี เช่น อินเตอร์เน็ตต่าง ๆ ดั้งนั้น การจัดการด้านการเผยแผ่จึงมีความหลากหลายมากขึ้น  
แต่ว่าสิ่งยั่วยุในยุคนี้ก็มีมากเช่นเดียวกัน อันเป็นปัญหาทั้งจากภายในตัวบุคคลนั้นเองหรือปัญหา
ภายนอก คือ การขาดบุคลากรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ฉะนั้น การเอาใจใส่ การจัดการในด้าน
การเผยแผ่ก็ต้องมีการบริหารให้ทันต่อโลกปัจจุบัน ต่อบุคคลที่เป็นจุดเปูาหมาย เพ่ือให้ส าเร็จผลตาม
ความประสงค์ได้ (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2540) 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นอดีตราชธานีของไทยมีหลักฐานของการเป็นเมืองในลุ่ม
แม่น้ าเจ้าพระยา ตั้งแต่ประมาณพุทธศตวรรษที่ 16–18 โดยมีร่องรอยของที่ตั้งเมือง โบราณสถาน 
โบราณวัตถุและเรื่องราวเหตุการณ์ในลักษณะต านานพงศาวดาร ไปจนถึงหลักศิลาจารึกซึ่งถือว่าเป็น
หลักฐานร่วมสมัยที่ใกล้เคียงเหตุการณ์มากที่สุด ซึ่งเมืองอโยธยา หรืออโยธยาศรีรามเทพนครหรือ
เมืองพระรามมีที่ตั้งอยู่บริเวณด้านตะวันออกของเกาะเมืองอยุธยา มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากทั้ง
ด้านการเมืองการปกครอง และวัฒนธรรม ปัจจุบันจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับการประกาศยก
ย่องให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การ UNESCO เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2534 ท าให้มี
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เดินทางมาเยี่ยมชม ปีละไม่น้อยกว่าล้านคน แหล่ง
ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ คือ บริเวณพ้ืนที่โดยรอบเกาะเมือง เช่น อุทยานประวัติศาสตร์ฯ พิพิธภัณฑ์สถาน
แห่งชาติเจ้าสามพระยา วัดมงคลบพิตร วัดพระศรีสรรเพชญ์เป็นต้น 

คณะสงฆ์อ าเภอพระนครศรีอยุธยา มีการบริหารที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
พ.ศ. 2505 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และกฎมหาเถร
สมาคม ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2541) ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์   หมวด 3 ระเบียบการ
ปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค ซึ่งมีการปฏิบัติหน้าที่การรับผิดชอบตามสัดส่วนที่ก าหนดไว้เพ่ือเป็นไป
ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์และกฎมหาเถรสมาคม 
 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงควรให้มีการศึกษาความเป็นไปได้
ในการหารูปแบบที่เหมาะสมและปรับปรุงระบบเพ่ือพัฒนาศักยภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มี
ประสิทธิภาพของการปกครองคณะสงฆ์ด้านการเผยแผ่ เพ่ือการสืบต่อพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวและ
เป็นประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ชาวโลกเป็นหน้าที่ของพระภิกษุสามเณรทุกรูป ที่จะต้องปฏิบัติ
ตามก าลังความสามารถ โดยฐานานุรูปเพราะภิกษุ สามเณร มีความส านึกและปฏิบัติกันมาโดยล าดับ 
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พระพุทธศาสนาจึงเป็นมรดกสืบมาถึงทุกวันนี้ โลกวิวัฒนาการมากขึ้น การปฏิบัติหน้าที่สืบต่อ
พระพุทธศาสนา จึงมีวิธีการต่างๆที่เหมาะสม โดยไม่ทิ้งหลักการ คือ พระธรรมวินัย เป็นที่น่าชื่นชม
ยินดี  ที่พระสงฆ์แห่งสังฆมณฑลไทย ที่ออกไปประกาศพระศาสนาในประเทศต่างๆ มีความรู้
ความสามารถสูง  จึงปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประกาศพระศาสนา (พระธรรมทูต) ได้ดังที่ปรากฏอยู่ทั่วโลก 
(สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ), 2551) ซึ่งในภาพรวมจะก่อให้เกิดความหลายหลายในทาง
ปฏิบัติ เป็นอย่างมาก และเพ่ือเป็นแนวทางและเป็นรูปแบบการพัฒนาศักยภาพการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาต่อไปในอนาคตด้วย 
 

2.  วัตถปุระสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 2.2 เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรม แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 2.3 เพ่ือเสนอการพัฒนารูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาในยุคโลกาภิวัตน์ 
 
3. ขอบเขตการวิจัย     
  การวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา” ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามหลักการพัฒนารูปแบบการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาที่ส าคัญคือ รูปแบบการแสดงธรรมเทศนา  รูปแบบการบรรยายธรรมหรือปาฐกถา
ธรรม  รูปแบบปฏิบัติและวิธีฝึกปฏิบัติการสอนสมถกรรมฐาน หรือวิปัสสนากรรมฐาน ตัวแปรตาม 
(Dependent Variables) คือ ศึกษาความเป็นไปได้ในการน าการพัฒนารูปแบบการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลิกภาพ  
ด้านเนื้อหา ด้านสื่อการสอน 
    2. ขอบเขตด้านประชากร 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย “การพัฒนารูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระ
สังฆาธิการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” มี 3 กลุ่ม คือ ประกอบด้วย พระภิกษุข้าราชการที่เกี่ยวข้องและ
ประชาชนผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจ านวน 24 รูป/คน การ
สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) พระภิกษุและประชาชนผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 9 รูป/คน 
และโดยใช้แบบสอบถามกับพระภิกษุ จ านวน 673 รูป เพ่ือให้ได้ข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับส ารวจสภาพ
ความพร้อม เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการใช้การพัฒนารูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระสังฆาธิการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือให้วัดให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาชุมชนอย่าง
ยั่งยืน 
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 3. ขอบเขตด้านพื้นที่ 
 พ้ืนที่ ใช้ ในการศึกษาผู้ วิ จัย ได้ก าหนดเขตพ้ืนที่คือ เขตปกครองคณะสงฆ์จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

4. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 ได้ศึกษารวบรวมข้อมูลในการด าเนินการวิจัยตั้งแต่เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558 – เดือน 
มกราคม พ.ศ. 2560 รวมระยะเวลา 16 เดือน 
  4. วิธีด าเนินการวิจัย 
  4.1 รูปแบบการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา” ผู้วิจัยได้ศึกษาโดยใช้การวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research)  การ
รวิจัยเชิงปริมาณเป็นงานวิจัยหลักและศึกษาการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นงานวิจัยสนับสนุน  
 4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง/ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 ประชากร ได้แก่ พระสังฆาธิการที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 673 รูป (ส านักงานเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,2557) 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พระสังฆาธิการที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling) และก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
โดยการใช้การค านวนของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
259 รูป (สุวรีย์ ศิริโภคาภิรมย์,2546) จากสูตรจะได้ประชากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในแต่ละอ าเภอ ใน
เขตพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวม 673 รูป บุคคลผู้ให้ข้อมูลส าคัญ บุคคลผู้ให้สัมภาษณ์ (Key 
Informant) โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Selection) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ผู้
ศึกษาพิจารณาคัดเลือกตัวอย่าง ประกอบด้วยพระสังฆาธิการ ผู้บริหารสถานศึกษา/ส านักเรียน และผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการพระปริยัติธรรมแผนกบาลีเป็นผู้ ให้ข้อมูลส าคัญ ( Key 
Informants) จ านวน 24 รูป/คน      
 4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1) เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ (Key Informants) ลักษณะการสัมภาษณ์เป็นแบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) ผู้วิจัย
ก าหนดประเด็นค าถามที่ใช้เป็นแนวทางเพ่ือให้ได้ความจริง แนวคิด ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 2) เชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือศึกษาความเป็นไป
ได้ใน ใน 3 ด้าน คือ ด้านบุคลิกภาพ ด้านเนื้อหา ด้านสื่อการสอน เป็นต้น ให้ได้ข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับ
ส ารวจสภาพความพร้อมส าหรับประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการพัฒนารูปแบบการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างยั่งยืน 
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  4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยด าเนินการสัมภาษณ์และด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม
กลับคืนด้วยตนเอง การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ตามขั้นตอน ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 24 รูป 
และการสังเกตเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง รวบรวมข้อมูลแบบสอบถามทั้งหมดเพ่ือน ามา
ประมวลผลตามวิธีการทางสถิติ และรวบรวมค าให้สัมภาษณ์ เพ่ือวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลหา
ประเด็นความสอดคล้อง ร่วมกับการสังเกต การบริหารจัดการและการด าเนินงาน ต่อไป 
  4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
 ผู้วิจัยด าเนินการสังเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระสังฆาธิการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งการลงเก็บข้อมูลในพ้ืนที่ด้วยตัวเองตาม
ระเบียบวิธีวิจัยและตามประเด็นโจทย์วิจัยวิธีด าเนินงานวิจัย และการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิ งคุณภาพ
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยผู้เชี่ยวชาญแบบลูกโซ่ (Snowball Technique) 
การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content 
Analysis) การสังเคราะห์เนื้อหา (Synthesis) ข้อมูลที่สอดคล้องกัน  พรรณนา แยกแยะลดส่วนข้อมูล 
(Data Reduction) และให้รหัส (Coding) และตีความข้อมูล จัดหมวดหมู่ หาความเหมือน ความต่าง
และความเชื่อมโยงกับบริบท สรุปผลการวิจัย น าเสนอข้อมูลเป็นความเรียง และรายงานผลการวิจัย 
 

5. ผลการวิจัย 
 1. สภาพทั่วไปในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิ การในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พบว่า การด าเนินการประกาศพระพุทธศาสนาให้ศาสนทายาทและประชาชน
ได้รับทราบในทุก ๆ วิธีที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย  โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจใน
หลักธรรมแล้วน้อมน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การเทศนา การปาฐกถาในโอกาสและสถานที่
ต่างๆ ทั้งในวัดและนอกวัด  การบรรยายธรรมทางวิทยุและโทรทัศน์ การเผยแผ่ธรรมด้วยสื่อต่างๆ 
เช่น หนังสือ หนังสือพิมพ์หรือวีดีทัศน์ ภารกิจด้านนี้ ครอบคลุมถึงการที่วัดหรือพระสงฆ์จัดกิจกรรม
ต่างๆ  ขึ้นในวัดโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการเผยแผ่ธรรมหรือต้องการให้ประชาชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม
หรือมุ่งเน้นการสืบสานวัฒนธรรมไทยที่ได้รับอิทธิพลมาจากหลักพระพุทธศาสนา  
 2. หลักพุทธธรรม แนวคิดและทฤษฎีที่ เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พบว่า 1) ด้านบุคลิกภาพ คือ 
รูปร่าง หน้าตา เป็นลักษณะภายนอกที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่บุคคลรอบข้าง และผู้ที่มาติดต่อ 
บุคคลที่มีรูปร่างหน้าตาดี ย่อมได้ เปรียบบุคคลอ่ืน แต่จะต้องอาศัยลักษณะอย่างอ่ืน เช่น 
กิริยามารยาทดี มีความเป็นกันเอง มีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และมีความสามารถในการพูดที่ดีเป็น
ส่วนประกอบด้วย 
 2) ด้านเนื้อหา คือ ปฏิภาณไหวพริบและลีลาการแสดงธรรม เนื้อหาและภาษาที่ใช้มีล าดับ
ชั้นเป็นขั้นเป็นตอน  มีการพัฒนาเนื้อหาไปตามล าดับแต่ละเรื่องหรือแต่ละจุดนั้นท่านจะมีประเด็น
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ใหม่ๆ ให้ขบคิดอยู่เสมอ ใช้ภาษาร่วมสมัยท าให้ผู้ฟังเข้าใจได้ง่าย ในส่วนของประเภท  เนื้อหาที่นิยม
น ามาเผยแผ่นั้นมักจะประกอบด้วยทันเหตุการณ์ปัจจุบัน เพ่ือพัฒนาจิตใจและชีวิตที่ดีงาม 
 3) ด้านสือการสอน คือ พระสังฆาธิการด าเนินบทบาทในฐานะจัดรายการตามผังรายการ
ของสถานีวิทยุต่างๆ ในจังหวัด แต่ก็มีแนวคิดน ามาประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้เป็น
อย่างดี  มีการใช้สื่อเฉพาะกิจในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ได้แก่ ใบปลิว คู่มือภาพ โฆษณา หนังสือ
เล่มเล็ก แผ่นพับ เสียงตามสาย เทปเสียง การสร้างวัตถุมงคล เป็นต้น  เป็นสื่อที่สร้างขึ้นเพ่ือปลูกฝัง
ความนิยม สร้างความเข้าใจแก่ผู้รับสาร โดยมีหลักการใช้ข้อความและภาษาง่ายๆ ใช้ศิลปะการพิมพ์ที่
ดี เร้าใจให้ผู้ฟังอ่านภาพประกอบด้วยอักษร สี และการจัดหน้าเล่ม มีกลุ่มเปูาหมายที่แน่นอน  
 3. การพัฒนารูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาในยุคโลกาภิวัตน์  พบว่า 1) รูปแบบการแสดงธรรมเทศนา คือ  1. นักเทศน์
ปฏิภาณ ไม่อ่านคัมภีร์ หรือ นักเทศน์ปากเปล่า คือ นักเทศน์แบบไม่อ่านหนังสือ แต่ถือหนังสือเทศน์
เป็นคัมภีร์ประคองไว้เพ่ือเป็นการแสดงความเคารพ การเทศน์แบบน้ีเป็นการแสดงถึงความสามารถ
ของนักเทศน์ที่มีไหวพริบ ปฏิภาณ ความเฉลียวฉลาดในการแสดงธรรมะนักเทศน์แบบนี้ต้องมีความรู้
และได้รับการฝึกฝนตนเองมาเป็นอย่างดี 2. นักเทศน์อ่านคัมภีร์ หมายถึง การเทศน์ไปตามคัมภีร์ที่มีผู้
แต่งไว้หรือที่ตนเองแต่งไว้แล้ว 
  2) รูปแบบการบรรยายธรรมหรือปาฐกถาธรรม คือ การแสดงปาฐกถาธรรมในวัด จะ
จัดขึ้นทุกวันพระ โดยทางวัดได้จัดสถานที่ให้ญาติโยมมาฟังธรรมไว้เป็นการเฉพาะ นอกจากนี้เมื่อ
พุทธศาสนิกชนมาบ าเพ็ญกุศลที่วัด เช่น งานพิธีสวดอภิธรรม งานพิธีบวช พิธีแต่งงาน วัดจะจัดให้มี
การแสดงปาฐกถาธรรมที่เหมาะสม กับพิธีต่างๆ เพ่ือผู้ฟังจะได้น าหลักธรรมไปเป็นข้อคิดพิจารณา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันของตนเอง การแสดงปาฐกถาธรรมนอกวัด เป็นการเผยแผ่เชิงรุก ซึ่งจะมี
หน่อยงานทั้งภาครัฐและเอกชน พระที่มีความรู้ความสามารถไปเทศน์หรือแสดงปาฐกถาธรรม ครั้งละ 
1-3 ชั่วโมง หัวข้อธรรมที่แสดงจะเลือกให้เหมาะสมกับกาลเวลา สถานที่และบุคคล นอกจากนี้ท่านยัง
ได้รับนิมนต์ให้แสดงปาฐกถาธรรมที่สถานีวิทยุและโทรทัศน์อย่างต่อเนื่อง  
  3) รูปแบบปฏิบัติและวิธีฝึกปฏิบัติการสอนสมถกรรมฐาน หรือวิปัสสนากรรมฐาน คือ 
ควรยึดหลักสูตรแกนกลางของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  อยากให้พระวิปัสสนาจารย์  ที่
สามารถตรวจสอบอารมณ์ได้ พัฒนาตนเอง ต้องหลักสูตรอัพเกรดพระวิปัสสนาจารย์อยู่เรื่อยๆ  ควร
จัดให้มีหลักสูตรหลายระดับ ปรับใช้ให้เหมาะสม กระตุ้นให้คนสนใจด้านปฏิบัติให้ได้  หลักสูตรหรือ
รูปแบบการอบรมต้องปรับให้สอดคล้องกับยุคสมัย และปรับปรุงอยู่เรื่อยๆ ไม่ยึดติดในวัฒนธรรม
ดั้งเดิม บางทีหลักสูตรไม่สัมฤทธิ์ผลที่ดีต้องปรับใช้กับกลุ่มเปูาหมาย  รูปแบบหรือวิธีการใดๆ ก็ดีทั้งนั้น 
แต่เปูาหมายอยู่ที่การปล่อยวาง เข้าให้ถึงธรรมด้านหลักสูตรจึงอยู่ที่การปรับใช้ให้เหมาะสม 
 

6. อภิปรายผล 
 การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้  จะกล่าวถึงการ ศึกษาการพัฒนารูปแบบการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ศึกษาจะกล่าวถึงประเด็นที่ส าคัญ
น่าสนใจและน ามาอภิปรายผลดังนี้ 
 1) หลักพุทธธรรม แนวคิดและทฤษฎีที่ เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีดังนี้ 
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  1. ด้านบุคลิกภาพ : การพัฒนารูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
  ความคิดเห็นของพระสังฆาธิการที่มีต่อการพัฒนารูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสังฆาธิการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านบุคลิกภาพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยปาน
กลาง ที่เป็นเช่นนี้เพราะ รูปร่าง หน้าตา เป็นลักษณะภายนอกที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่บุคคลรอบ
ข้าง และผู้ที่มาติดต่อ บุคคลที่มีรูปร่างหน้าตาดี ย่อมได้เปรียบบุคคลอ่ืน แต่จะต้องอาศัยลักษณะอย่าง
อ่ืน เช่น กิริยามารยาทดี มีความเป็นกันเอง มีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และมีความสามารถในการพูดที่ดี
เป็นส่วนประกอบด้วย ด้านบุคลิกภาพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง ได้แก่ มีการถูก
วิพากษ์วิจารย์ไม่มีอาการที่โกรธเคือง  มีการแนะน าในเรื่องที่ดีและไม่แนะน าในเรื่องไม่ดี  มีความ
ประพฤติตนสมควรแก่ฐานะ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรอนงค์  โรจน์วัฒนบูลย์(2550) ได้วิจัย
เรื่อง “การพัฒนาตัวแบบผู้น าเชิงนวัตกรรม” ผลการวิจัยพบว่า บริบทภายนอกองค์การที่มีความ
เปลี่ยนแปลงมากขึ้นส่งผลกระทบต่อการปรับทิศทางและกลยุทธ์ในการน าองค์การ กดดันให้ผู้น า
มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมมากขึ้นเพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและการเจริญเติบโตอย่าง
ยั่งยืน บริบทภายในองค์การด้านวัฒนธรรมองค์การและบรรยากาศภายในองค์การมีผลกระทบต่อ
บทบาทของภาวะผู้น า รูปแบบองค์การแห่งการเรียนรู้และระบบการจัดการความรู้ที่มีกระบวนการ
ชัดเจนและใช้เทคโนโลยีในการสร้างคลังความรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบเชิง
บวกต่อการพัฒนานวัตกรรม โครงสร้างองค์การที่เหมาะสม คือ โครงสร้างองค์การแบบทีมข้ามสาย
งาน ระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีการบริหารคนเก่ง และมีระบบพ่ีเลี้ยง มีการสอนงาน การ
มอบหมายงานโครงการ การมอบอ านาจเป็นระบบที่ส่งผลเชิงบวกต่อแนวทางการพัฒนาผู้น าเชิง
นวัตกรรม ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบกรณีศึกษาทั้งหมด 
  2) ด้านเนื้อหา : การพัฒนารูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความคิดเห็นของพระสังฆาธิการที่มีต่อการพัฒนารูปแบบการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านเนื้อหาโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ซึ่งอภิปรายได้ว่า ท่านปฏิภาณไหวพริบและลีลาการแสดงธรรม เนื้อหาและภาษาที่ใช้มี
ล าดับชั้นเป็นขั้นเป็นตอน  มีการพัฒนาเนื้อหาไปตามล าดับแต่ละเรื่องหรือแต่ละจุดนั้นท่านจะมี
ประเด็นใหม่ๆ ให้ขบคิดอยู่เสมอ ใช้ภาษาร่วมสมัยท าให้ผู้ฟังเข้าใจได้ง่าย ในส่วนของประเภท  เนื้อหา
ที่นิยมน ามาเผยแผ่นั้นมักจะประกอบด้วยทันเหตุการณ์ปัจจุบัน เพ่ือพัฒนาจิตใจและชีวิตที่ดีงามซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมคิด  สกุลสถาปัตย์ (2552) ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลในการปฏิรูปการศึกษาแบบยั่งยืน” ผลการวิจัยพบว่า 1. องค์ประกอบ
ของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผล ประกอบด้วย การสร้างเสื่อกลางที่มีศักยภาพ การใช้
ความฉลาดทางอารมณ์เป็นฐาน การสร้างแรงบันดาลใจ การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล การ
กระตุ้นการใช้ปัญญาและการใช้อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ส าหรับองค์ประกอบของการปฏิรูป
การศึกษาแบบยั่งยืน ประกอบด้วย กระบวนการเปลี่ยนแปลงสมดุล ต่อเนื่อง เน้นผู้เรียน ปัจจัยน าเข้า
มีพลังขับเคล่ือน ผลผลิตมีคุณภาพ ผลลัพธ์มีดุลยภาพเชิงพลวัต บริบทเหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้
แบบพอเพียง  
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 3) ด้านสื่อการสอน : การพัฒนารูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความคิดเห็นของพระสังฆาธิการที่มีต่อการพัฒนารูปแบบการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านส่ือการสอน โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยปานกลาง ซึ่งอภิปรายได้ว่า พระสังฆาธิการด าเนินบทบาทในฐานะจัดรายการตามผัง
รายการของสถานีวิทยุต่างๆ ในจังหวัด แต่ก็มีแนวคิดน ามาประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้
เป็นอย่างดี  มีการใช้สื่อเฉพาะกิจในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ได้แก่ ใบปลิว คู่มือภาพ โฆษณา 
หนังสือเล่มเล็ก แผ่นพับ เสียงตามสาย เทปเสียง การสร้างวัตถุมงคล เป็นต้น  เป็นสื่อที่สร้างขึ้นเพ่ือ
ปลูกฝังความนิยม สร้างความเข้าใจแก่ผู้รับสาร โดยมีหลักการใช้ข้อความและภาษาง่ายๆ ใช้ศิลปะการ
พิมพ์ที่ดี เร้าใจให้ผู้ฟังอ่านภาพประกอบด้วยอักษร สี และการจัดหน้าเล่ม มีกลุ่มเปูาหมายที่แน่นอน  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  พระมหาสนธยา ชมพู (2552) ได้วิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตร์การเผย 
แผ่ศาสนธรรมในยุคโลกาภิวัตน์ กรณีวัดพระธรรมกายและวัดหนองปุาพง”  ผลการวิจัย พบว่า  
1)วัดพระธรรมกายและวัดหนองปุาพง ใช้หลักไตรสิกขาเป็นพ้ืนฐานเหมือนกันในการฝึกจิต และท าใจ
ของตนให้บริสุทธิ์ แต่ทั้งสองวัดต่างก็ใช้เทคนิค วิธีการ ต่างกัน ยกตัวอย่าง วัดธรรมกายใช้การหายใจ
เข้า หายใจออก โดยเพ่งใจไปที่ศูนย์กลางกาย ที่เรารู้จักกัน คือ ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 แล้วภาวนาว่า 
สัมมา อรหัง โดยที่ไม่ยอมปล่อยให้จิตออกไปจากจุดศูนย์กลาง ในขณะที่วัดหนองปุาพง ใช้วิธีง่าย ๆ 
โดยใช้จิตตามดูการเคลื่อนไหวของร่างกาย หรือที่เราเรียกว่า สติ เอาสติจับตรงที่การหายใจเข้าออก 
แล้วภาวนาว่า พุทโธ 2) หลักธรรมแนวปฏิบัติประจ าวัน พบว่าทั้งสองวัดมีแนวทางปฏิบัติต่างกัน วัด
พระธรรมกายยึดวิชาธรรมกาย ในขณะเดียวกัน วัดหนองปุาพงยึดหลักอานาปานสติ 3) สื่อเทคโนโลยี 
พบว่า ทั้งสองวัดใช้สื่อเหมือนกัน โดยใช้หนังสือ และสื่อในการเชื่อมโยงไปยังประชาชน 
 5.2.2 การพัฒนารูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาในยุคโลกาภิวัตน์ มีดังนี้  
 1) รูปแบบการแสดงธรรมเทศนา : การพัฒนารูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระ
สังฆาธิการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อภิปรายได้ว่า พระนักเทศน์มีปฏิภาณ ไม่อ่านคัมภีร์ หรือ 
นักเทศน์ปากเปล่า คือ นักเทศน์แบบไม่อ่านหนังสือ แต่ถือหนังสือเทศน์เป็นคัมภีร์ประคองไว้เพ่ือเป็น
การแสดงความเคารพ การเทศน์แบบนี้เป็นการแสดงถึงความสามารถของนักเทศน์ที่มีไหวพริบ 
ปฏิภาณ ความเฉลียวฉลาดในการแสดงธรรมะนักเทศน์แบบนี้ต้องมีความรู้และได้รับการฝึกฝนตนเอง
มาเป็นอย่างดี  นักเทศน์อ่านคัมภีร์ เป็นการเทศน์ไปตามคัมภีร์ที่มีผู้แต่งไว้หรือที่ตนเองแต่งไว้แล้ว 
นักเทศน์ปฏิภาณ ไม่อ่านคัมภีร์ หรือ นักเทศน์ปากเปล่านักเทศน์อ่านคัมภีร์ การเทศน์ ให้เป็นไปตาม
คัมภีร์ที่มีผู้แต่งไว้หรือที่ตนเองแต่งไว้แล้ว เทศน์แบบปุคคลาธิษฐาน มีนิทานสาธกและยกเรื่องที่คน
สนใจมาประกอบ การเทศนาจะไม่เป็นยาขม แต่จะเป็นที่นิยมชมชอบ เพราะนิทานจะช่วยในการ
ขยายธรรม จะเป็นเทศนาที่เข้าใจง่าย ฟังง่าย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรุตม์ บุญศรีตัน(2550) 
ซ่ึงได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการตีความคัมภีร์ในพระพุทธศาสนาเถรวาท” ผลการวิจัย พบว่า แนวคิดและ
ทฤษฎีการตีความทางพระพุทธศาสนาและทางตะวันตกมีเปูาหมายเพ่ือให้เข้าใจถึงความจริง ความ
ถูกต้องดีงามผ่านการใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารจึงมีพัฒนาการทั้งทฤษฎีและวิธีการตีความมา
โดยล าดับเช่นกัน แต่มีความแตกต่างกันในรายละเอียดด้านทฤษฎีและวิธีการตีความ ทฤษฎีการ
ตีความทางตะวันตกมี 3 ทฤษฎีหลักที่มีจุดเน้นที่แตกต่างกันในการค้นหาความหมายที่สมบูรณ์ คือ 
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ทฤษฎีที่ถือผู้สื่อความเป็นศูนย์กลาง ทฤษฎีที่ถือคัมภีร์เป็นศูนย์กลาง และทฤษฎีที่ถือผู้อ่านเป็น
ศูนย์กลาง ในขณะที่ทฤษฎีการตีความทางพระพุทธศาสนามีนัยบ่งชี้ว่า การจะค้นหาความหมาย
สมบูรณ์ได้นั้น จะต้องอาศัยองค์ประกอบหลายประการ คือ ให้ความส าคัญทั้งแก่ผู้สื่อความ คัมภีร์ 
ผู้อ่าน และบริบททางสังคมของผู้สื่อความ คัมภีร์ และผู้อ่าน ที่ต้องมีความเชื่อมโยงอิงอาศัยกันและกัน 
จึงอาศัยนัยดังกล่าวนี้สร้างและเสนอเป็นรูปแบบการตีความคัมภีร์ในพระพุทธศาสนาเถรวาท เมื่อ
น ามาวิเคราะห์การตีความเรื่องมังสวิรัติของส านักสันติอโศก และการตีความเรื่องนิพพานของส านักวัด
พระธรรมกาย พบว่า ส านักสันติอโศกใช้การตีความแบบยึดผู้อ่านเป็นหลักและบางแห่ งได้ใช้การ
ตีความแบบยึดผู้สื่อความเป็นหลัก ส านักวัดพระธรรมกายใช้การตีความแบบยึดผู้อ่านเป็นหลักและอ้าง
คัมภีร์ต่าง ๆ มาสนับสนุนการตีความของตน ในขณะที่พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ใช้การ
ตีความแบบยึดคัมภีร์ เป็นหลัก และบางแห่งยังคงใช้การตีความแบบยึดผู้สื่อความเ ป็นหลัก
ประกอบด้วย 

2) รูปแบบการบรรยายธรรมหรือปาฐกถาธรรม  : การพัฒนารูปแบบการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อภิปรายได้ว่า การแสดงปาฐกถา
ธรรมในวัด จะจัดขึ้นทุกวันพระ โดยทางวัดได้จัดสถานที่ให้ญาติโยมมาฟังธรรมไว้เป็นการเฉพาะ 
นอกจากนี้เมื่อพุทธศาสนิกชนมาบ าเพ็ญกุศลที่วัด เช่น งานพิธีสวดอภิธรรม งานพิธีบวช พิธีแต่งงาน 
วัดจะจัดให้มีการแสดงปาฐกถาธรรมที่เหมาะสม กับพิธีต่างๆ เพ่ือผู้ฟังจะได้น าหลักธรรมไปเป็นข้อคิด
พิจารณาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันของตนเอง การแสดงปาฐกถาธรรมนอกวัด เป็นการเผยแผ่เชิงรุก 
ซึ่งจะมีหน่อยงานทั้งภาครัฐและเอกชน พระที่มีความรู้ความสามารถไปเทศน์หรือแสดงปาฐกถาธรรม 
ครั้งละ 1-3 ชั่วโมง หัวข้อธรรมที่แสดงจะเลือกให้เหมาะสมกับกาลเวลา สถานที่และบุคคล ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ (ไสว โชติโก) และคณะ(2553) ได้วิจัยเรื่อง 
“วิเคราะห์ยุทธศาสตร์หลักในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในอินเดีย”ผลการวิจัยมี
ดังต่อไปนี้ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง พบว่า การปฏิบัติศาสนกิจ
ของพระธรรมทูต วัดไทยในอินเดีย ถือเป็นยุคทองของพระธรรมทูต วัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธ
ในอินเดียและชาวพุทธต่างชาติ  ได้ประกาศเกียรติคุณของชาติให้ประจักษ์แก่คนทั่วโลก  ในส่วน
ข้อเสนอแนะพบว่า  พระธรรมทูตปัจจุบันมีจ านวนน้อยมาก  การท างานไม่เป็นทีม ขาดการมีส่วนร่วม 
ไม่มีเครือข่ายชาวพุทธระดับนานาชาติและองค์กรหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง จ าเป็นต้องสร้าง
ส านักงานพระธรรมทูตให้ชัดเจน เพ่ือสร้างเครือข่ายในระดับองค์กรได้มีหลายด้านดังนี้  

1. ด้านการศึกษา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง พบว่า พระธรรมทูตได้ให้การ
สงเคราะห์ด้านการศึกษา มีการสร้างโรงเรียนปัญจศีล และโรงเรียนต้นกล้า มีการสนับสนุน
ทุนการศึกษาให้และเด็กและเยาวชน ได้น าเยาวชนมาปฏิบัติธรรมในวัด  มีการท าวัตรสวดมนต์ เจริญ
จิตภาวนา  ในส่วนข้อเสนอแนะ พบว่า วัดยังไม่ได้สร้างเครือข่ายศูนย์การศึกษา เพ่ือประสานงานกับ
องค์กรข้างนอก ผู้สอนขาดทักษะด้านภาษาท้องถิ่น และการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนยังไม่
เพียงพอ  จ าเป็นอย่างยิ่งที่ทุกฝุายต้องเข้ามาช่วยเหลือ 2. ด้านการสงเคราะห์  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ปานกลาง พบว่า พระธรรมทูตเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตา  ได้มีการอนุเคราะห์ต่อผู้อ่ืน มีการแจก
สิ่งของเครื่องใช้อุปโภค บริโภคและการดูแลรักษาพยาบาลให้  มีการจัดตั้งกองทุนเพ่ือการอนุเคราะห์
การศึกษาเผยแผ่  จึงจ าเป็นอย่างยิ่งต้องหาแนวทางในการตั้งเป็นกองทุน หรือมูลนิธิขึ้น เพ่ือจะเอ้ือต่อ
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3) รูปแบบปฏิบัติและวิธีฝึกปฏิบัติการสอนสมถกรรมฐาน หรือวิปัสสนากรรมฐาน  : 
การพัฒนารูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่ง
อภิปรายได้ว่า ต้องยึดถือหลักสูตรส่วนกลางของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  อยากให้พระ
วิปัสสนาจารย์ ที่สามารถตรวจสอบอารมณ์ได้ พัฒนาตนเอง ต้องหลักสูตรอัพเกรดพระวิปัสสนาจารย์
อยู่เรื่อยๆ  ควรจัดให้มีหลักสูตรหลายระดับ ปรับใช้ให้เหมาะสม กระตุ้นให้คนสนใจด้านปฏิบัติให้ได้  
หลักสูตรหรือรูปแบบการอบรมต้องปรับให้สอดคล้องกับยุคสมัย และปรับปรุงอยู่เรื่อยๆ ไม่ยึดติดใน
วัฒนธรรมดั้งเดิม บางทีหลักสูตรไม่สัมฤทธิ์ผลที่ดีต้องปรับใช้กับกลุ่มเปูาหมาย  รูปแบบหรือวิธีการ
ใดๆ ก็ดีทั้งนั้น แต่เปูาหมายอยู่ที่การปล่อยวาง เข้าให้ถึงธรรมด้านหลักสูตรจึงอยู่ที่การปรับใช้ให้
เหมาะสม  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดวงกมล ทองคณารักษ์(2552) ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบ
โครงการปฏิบัติธรรมที่เหมาะสมส าหรับชาวต่างประเทศในประเทศไทย”  ผลการวิจัย พบว่า การ
ปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท ทั้งสมถและวิปัสสนา ตลอดจนปัจจัยที่เกื้อกูลการปฏิบัติธรรม 
เช่นการตัดปลิโพธ การแสวงหากัลยาณมิตร การเลือกกรรมฐานที่เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติธรรม และสัป
ปายะในการปฏิบัติธรรม เช่น การจัดค าแนะน าเบื้องต้นส าหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจการปฏิบัติแต่ยังไม่
พร้อมที่จะเข้าฝึกอบรม โครงการปฏิบัติธรรมเบื้องต้น โครงการปฏิบัติธรรมส าหรับผู้ที่เคยฝึกปฏิบัติมา
ก่อน และโครงการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมขั้นสูง ตลอดจนการจัดบวชให้แก่ชาวต่างชาติที่สนใจ 
นอกจากนี้ควรประยุกต์หลักสัปปายะ 7 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสนับสนุนการปฏิบัติธรรม     
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือหน่วยงานหรือบุคคลผู้เกี่ยวข้อง
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ ดังต่อไปนี้ 

1. ด้านบุคลิกภาพ การเผยแผ่ของพระสังฆาธิการมีการแต่งกาย ผู้ที่มีบุคลิกภาพดีจะต้อง
แต่งกายให้ถูกกาลเทศะ มีรูปแบบของผ้าและสีสันที่เหมาะสมตลอดจนมีความสะอาด การแต่งกาย
เป็นตัวแทนอย่างหนึ่งของคนซึ่งสามารถปรับปรุงเปล่ียนแปลงได้ง่ายและรวดเร็ว รวมทั้งเครื่องแต่ง
กายเป็นตัวก าหนดระเบียบของสังคม การแต่งกายให้เหมาะสมเป็นการให้เกียรติกัน และให้ความ
เคารพต่อสถานที่ 

2. ด้านเนื้อหาหลักธรรม การเผยแผ่ของพระสังฆาธิการมีหลักธรรมะที่จะน าไปบรรยาย
เผยแผ่ตามสถานศึกษาต่างนั้น ควรมีการก าหนดให้ชัดเจนเหมาะสมกับช่วงชั้นวัยของเยาวชน เพ่ือง่าย
ต้องการรับรู้และสามารถน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้  

3. ด้านสื่อการสอน การเผยแผ่ของพระสังฆาธิการมสีื่อที่ใช้ในการน าเสนอในช่วงปีที่ผ่าน
มามีความจ า ทั้งในเนื้อหาและรูปแบบที่น าเสนอท าให้นักเรียนส่วนมากคาดเดาได้ว่าที่ต้องเป็นอย่างไร 
ท าให้เกิดความเบื่อหน่าย ควรใช้สื่อหลายประเภทผสมผสานกัน เน้นสื่อที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น สื่อที่มา
ใช้ประกอบธรรมต้องเป็นสื่อประเภทกระตุ้นคุณธรรม  

7.2 ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติ 
1. ผลการวิจัยสามารถน าไปพัฒนาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในโรงเรียนมัธยมศึกษาต่างๆ

ในเขตอ่ืน ๆ ได้เป็นอย่างด ี
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2. หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ควรน าผลการวิจัยนี้ไปพัฒนาเผยแผ่ให้สอดคล้องกับ
องค์กรที่ตนเองรับผิดชอบได้ 

3. ควรท าเป็นคู่มือในการเผยแผ่พระพุทธศาสนากับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
4. ควรศึกษาในเขตพ้ืนที่อ่ืน เพ่ือประโยชน์ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
5. ควรมีการก าหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงานของพระสังฆาธิการให้มีความ

ชัดเจน เช่น แผนการท างานเป็นทีมนโยบายเผยแผ่เชิงรุก รวมทั้งน าแผนปฏิบัติการไปวิเคราะห์หา
จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคเพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนางานเผยแผ่ในอนาคต 

6. ควรมีการจัดประชุมสัมมนา และพัฒนาเทคนิคการเผยแผ่พุทธธรรมที่ทันสมัย มีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างพระสังฆาธิการด้วยกัน ทั้งระหว่างอ าเภอ จังหวัด หรือสายงาน 

 7. ควรมีการประชาสัมพันธ์โครงการเผยแผ่ธรรมของพระสังฆาธิการให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ต่างๆ ได้รับรู้มากยิ่งขึ้น 

7.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่างรูปแบบและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ของพระสังฆาธิการที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  

2. ควรมีการศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิ
การกับองค์กรอ่ืนๆ ทั้งที่เป็นองค์กรด้านการเผยแผ่โดยตรง หรือองค์กรที่ได้รับประโยชน์จากการเผย
แผ่  

3. ควรมีการศึกษาผลการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการที่มีต่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดอ่างทอง หรือพ้ืนที่อ่ืนๆ 

4. ควรเปลี่ยนกลุ่มประชากรในการทาวิจัยเป็นกลุ่มประชากรในพ้ืนที่อ าเภอ และจังหวัด
อ่ืน เพ่ือให้เกิดความหลากหลายของข้อมูล 

5. ควรเปล่ียนกลุ่มประชากรในการทาวิจัยเป็นนักเรียน สายวิชาชีพ เพ่ือให้ทราบความ
คิดเห็นต่อการทางานเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ 
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พุทธบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการป่าชุมชนรอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ 
จังหวัดนครสวรรค์ 

BUDDHA INTEGRATION FOR MANAGEMENT IN THE COMMUNITY FOREST 
AROUND MAE-WONG NATIONAL PARK AREA IN NAKORNSAWAN 

 
จักกฤช  สิงห์ธนสาร  อภินันท์ จันตะนี  ธิติวุฒิ  หมั่นมี 

 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพ่ือศึกษาบทบาทของป่าชุมชนที่มีต่อวิถีชีวิตของ
ประชาชน และสภาพปัญหาทั่วไปที่มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการป่าชุมชนรอบแนวเขตอุทยาน
แห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ (2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการป่าชุมชน
รอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ และ (3) เพ่ือน าเสนอพุทธบูรณาการเพ่ือ
การบริหารจัดการป่าชุมชนรอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นการวิจัยโดย
ใช้รูปแบบ การวิจัยแบบผสานวิธี  
 1) การวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากรคือ ผู้น าป่าชุมชน ผู้น าชุมชน พระภิกษุ เจ้าหน้าที่ของ
รัฐที่รับผิดชอบดูแลป่าชุมชนในพ้ืนที่ จ านวน 19 รูป/คน โดยผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เจาะลึก 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์แบบ TAC และการสนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 
12 รูป/คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยพรรณนาความวิเคราะห์  
 2) การวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรคือ สมาชิกป่าชุมชนรอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติแม่
วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ที่ จ านวน 300 ครัวเรือน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม แล้วน าข้อมูล
มาวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์ของตัวแปรด้วยโมเดลสมการโครงสร้าง  
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1) บทบาทของป่าชุมชนที่มีต่อวิถีชีวิตของประชาชนรอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ 
จังหวัดนครสวรรค์ ประกอบไปด้วย (1) ป่าชุมชนเป็นแหล่งทรัพยากรและแหล่งอาหารให้กับชุมชน 
(2) ป่าชุมชนเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับชุมชน (3) ป่าชุมชนเป็นศูนย์การเรียนรู้ความเป็นธรรมชาติ
วิทยา และ (4) ป่าชุมชนเป็นสถานที่พักผ่อนในรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศดูความเป็น
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ธรรมชาติของสัตว์พืชและสรรพสิ่งในป่าชุมชน ในส่วนของสภาพปัญหาทั่วไปที่มีผลกระทบต่อการ
บริหารจัดการป่าชุมชน ด้านการบริหารทรัพยากรในพ้ืนที่ป่าชุมชนมี 2 ประเด็นส าคัญ คือ ปัญหาที่
ตัวสมาชิกป่าชุมชน และปัญหาที่ตัวผู้บริหารป่าชุมชน ซึ่งผู้บริหารป่าชุมชนต้องเปิดโอกาสและหา
วิธีการที่จะท าให้สมาชิกป่าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรในพ้ืนที่ป่าชุมชน  
 2) ข้อมูลพ้ืนฐาน พ้ืนฐานเศรษฐกิจด้านรายได้ และพ้ืนฐานเศรษฐกิจด้านรายจ่าย มี
อิทธิพลทางตรงต่อการบริหารจัดการป่าชุมชน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยพ้ืนฐานเศรษฐกิจด้าน
รายได้มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการป่าชุมชนมากที่สุด รองลงมาคือพ้ืนฐานครอบครัวในเรื่อง เพศ 
อายุ อาชีพ และจ านวนสมาชิกในครอบครัว โดยมีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการป่าชุมชนใกล้เคียงกับ
พ้ืนฐานเศรษฐกิจด้านรายจ่าย ในขณะเดียวกันการน าหลักพุทธธรรมอปริหานิยธรรมไปประยุกต์ใช้
ในการบริหารจัดการป่าชุมชนมีอิทธิพลทางตรงต่อการบริหารจัดการป่าชุมชน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ  
 3) แนวคิดทฤษฎีและหลักพุทธธรรมที่เหมาะสมส าหรับการบริหารจัดการป่าชุมชนรอบ
แนวเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ คือ หลักอปริหานิยธรรม 7 อันเป็นหลักธรรมใน
การขับเคลื่อนชุมชนให้มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ทุกกระบวนการ อันประกอบด้วย (1) หมั่นประชุม
กันเนืองนิตย์ (2) พร้อมเพรียงกันในการเข้าประชุม (3) ไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่ได้บัญญัติไว้ (4) การให้
ความเคารพ นับถือ ให้เกียรติผู้ใหญ่ (5) การให้เกียรติ คุ้มครอง ป้องกันสตรีและผู้ใต้บังคับบัญชามิ
ให้ถูกข่มเหง (6) ค านึงถึงเกียรติศักดิ์ศรีและเคารพในสิ่งที่ควรเคารพ และ (7) ให้การอารักขา
คุ้มครองป้องกันอันชอบธรรม  
 การบริหารจัดการป่าชุมชนรอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ นั้น
สามารถน าหลักพุทธธรรมอปริหานิยธรรมมาประยุกต์ใช้ในเชิงบูรณาการร่วมกับการบริหารจัดการ
สมัยใหม่ 3 ด้าน (1) การบริหารจัดการป่าชุมชนด้านการบริหารทรัพยากรในพ้ืนที่ป่าชุมชน (2) การ
บริหารจัดการป่าชุมชนด้านแผนงานและความร่วมมือ และ (3) การบริหารจัดการป่าชุมชนด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับหน่วยงานของรัฐ โดยลดข้อจ ากัดต่าง ๆ ให้คนในชุมชนซึ่งทุกคน
เปรียบเสมือนเป็นเจ้าของป่าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ประกอบด้วย (1) การมี
ส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาของแต่ละท้องถิ่นตลอดจนก าหนดความต้องการ
ของชุมชน (2) การมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินกิจกรรม (3) การมีส่วนร่วมในการลงทุนและการ
ปฏิบัติงาน (4) การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงาน และ (5) การมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ และเพ่ือให้ป่าชุมชนสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนชุมชนต้องสร้างภาคีเครือข่ายจากภาค
สังคมเพ่ือช่วยเหลือพ่ึงพากัน และในขณะเดียวกันทุกภาคส่วนต้องเข้ามาสนับสนุนอย่างเป็นระบบ 
ค าส าคัญ: ป่าชุมชน; อุทยานแห่งชาติแม่วงก์; อปริหานิยธรรม;  
 

ABSTRACT 
 This research has 3 main objectives: (1) to study the role of community 
forests in the way people live and general problems affecting the community forest 
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management around Mae Wong National Park area in Nakornsawan, (2) to study the 
factors influencing the community forest management around Mae Wong National 
Park area in Nakornsawan and (3) to present Buddha integration for management in 
the community  forest around Mae Wong National Park area in Nakornsawan.  
 The methodology of this research was mixed methods between qualitative 
and quantitative methods.  
 1) the qualitative method collected data from community leaders,  monks 
and government officials responsible for community forest with in-depth interviews 
of 19 interviewees, data were analyzed by TAC analysis techniques. And focus group 
12 expert panelists, data were analyzed by descriptive analysis.  
 2) the quantitative method collected data from the community forest 
members around Mae Wong National Park area in Nakornsawan 300 households 
with questionnaires and analyzed data by Structural Equation Modeling (SEM). 
 The results of the research were as follows: 
 1) the role of community forests in the way people live around Mae Wong 
National Park area in Nakornsawan consists of: (1) community forest as a source of 
food and resources for the community; (2) community forest as a source of income 
for the community; (3) community forest as a learning center for natural science; 
and (4) The community forest is a place to relax in the form of ecotourism, and to 
study the nature of animals and plants. On the problems of community forest 
management, the problem of resource management in community forest areas is 
caused by the forest community members and the community forest administrator. 
the community forest administrator must provide opportunities and find ways to 
make the community forest members participate in the management of forest 
resources in the community forest.  
 2) The family background, income-based economy and expenditure-based 
economy are direct influence on the community forest management, statistically 
significant. The income-based economy has the greatest influence on the 
community forest management, the family background is based on gender, age, 
occupation and number of family members influence on the community forest 
management is close to the expenditure-based economy. At the same time, 
applying Principles of Mori Dharma in community forest management has direct 
influence on the community forest management, statistically significant. 
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 3) Theoretical concepts and principles of Buddhism for community forest 
management around Mae Wong National Park area in Nakornsawan is Principles of 
Mori Dharma. There are 7 principles that drive the forest community members to 
participate in all stages of every process. The Principles of Mori Dharma are                     
(1) frequent meetings (2) a meeting or a meeting  And do the work of the collective 
in unison (3) do not command what is not commanded (4) respect, obey and honor 
the president  group management, and follow the principles prescribed (5) honor 
the safety of women no persecution (6) respect the worship of pagodas both inside 
and outside the city, and do not diminish the benefits that have ever nourished 
those pagodas (7) the protection of justice by God.   
 The community forest around Mae Wong National Park area in 
Nakornsawan can take Principles of Mori Dharma to apply in integrated with modern 
management 3 aspects: (1) the resource management, (2) the planning and 
cooperation management, and (3) the relationships between the community and 
government agencies management. By limiting the restrictions on community 
members, all members of the community are involved in the management. It 
consists of: (1) participation in the search for problems and causes of local 
problems  including community needs, (2) participation in activity planning, (3) 
involvement in investment and performance, (4) participation in monitoring and 
evaluation, and (5) participate in the benefits. In addition, in order for sustainable 
forest communities to live sustainably, communities need to create networking 
parties from the social sector to help each other. At the same time, all sectors need 
systematic support. 
Keywords: community forests; Mae Wong National Park; Principles of Mori Dharma 
 
1. บทน า 
 พ้ืนที่ป่าแม่วงก์ ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 14 
กันยายน 2530 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 104 ตอนที่ 183 แล้วให้ชื่อว่า “อุทยาน
แห่งชาติแม่วงก์” นับเป็นอุทยานแห่งชาติที่ 55 ของประเทศไทย ความมุ่งหมายที่ส าคัญในการ
ประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ คือเพ่ือรักษาสภาพป่าและทรัพยากรสัตว์ป่า ตลอดจน
แหล่งก าเนิดต้นน้ าล าธาร และเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงามให้คงอยู่ตลอดไปโดยอาศัยหลักการ
จัดการอุทยานแห่งชาติให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด เพ่ือประชาชนซึ่งอาศัยอยู่โดยรอบอุทยาน
แห่งชาติได้ประโยชน์แก่การเกษตรกรรม และประชาชนโดยทั่วไปได้ประโยชน์แก่การท่องเที่ยว 
พักผ่อน หาความรู้ แต่เนื่องจากชาวบ้านบริเวณรอบพ้ืนท่ีอุทยานประสบกับปัญหาความยากจน 
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ปัญหาการขาดที่ดินท ากิน ปัญหาการขาดเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน ท าให้ชาวบ้านบางส่วนได้อาศัยที่ป่า
สงวนแห่งชาติเป็นที่ท ากินโดยไม่มีเอกสารสิทธิ์ การขาดอาชีพและรายได้ที่เพียงพอต่อการด ารงชีพ 
รวมทั้งการขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นตนเพ่ือยัง
ประโยชน์ระยะยาวและอย่างยั่งยืน  จึงท าให้เกิดการบุกรุกพ้ืนที่อุทยานเพ่ือใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรต่างๆ อาทิ ปัญหาการลักลอบล่าสัตว์ป่า นอกจากนั้น ยังเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่อุทยานกับชุมชนที่อยู่โดยรอบอุทยาน  ท าให้เกิดแนวคิดการ
พัฒนาโดยสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมจากฐานล่างคือครอบครัวและชุมชน ก าหนดให้คนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา ชุมชนเป็นศูนย์กลางของการแก้ปัญหา และใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ด้วย
กระบวนการร่วมกันคิด ร่วมกันท า และร่วมกันแก้ไขปัญหา โดยมีจุดมุ่งหมาย คือ ลดความขัดแย้ง 
เปลี่ยนความขัดแย้งให้เป็นพลัง และใช้ความร่วมมือสร้างพ้ืนที่ป่าไม้ให้เพ่ิมขึ้น โดยมีชุมชนหลายแห่ง
ทั่วประเทศที่อาศัยอยู่ในป่าจนสามารถเรียกป่านั้นว่า “ป่าชุมชน” ได้พยายามด าเนินกิจกรรม
มากมายเพ่ืออนุรักษ์และรักษาป่าไว้ให้คงอยู่ ทั้งนี้แต่ละท้องถิ่นจะมีรูปแบบและวิธีด าเนินการเรื่องป่า
ชุมชนแตกต่างกันออกไปและไม่ค่อยประสบผลส าเร็จเพราะเป็นการด าเนินการในภาคประชาชน
เพียงส่วนเดียว โดยไม่มีการประสานความร่วมมือจากภาครัฐบาลหรือเอกชนเท่าที่ควร เพราะฉะนั้น
การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงมีความส าคัญมากที่สุดต่อการบริหารจัดการป่าและพัฒนาชุมชนจึง
ท าให้เกิดแนวคิดในการจัดการป่าชุมชนเริ่มจากบุคคลแต่ละคนในชุมชน ซึ่งสมควรด าเนินงานเป็น
คณะท างาน แล้วสร้างแผนงานเพื่อไปสู่ผลส าเร็จพึงประสงค์เกี่ยวกับป่าชุมชน นอกจากนี้ในกระบวน
ทัศน์เชิงพุทธยังกล่าวเสริมเรื่องการมีส่วนร่วมไว้ว่า คณะผู้บริหารกับประชาชนต้องมีความสามัคคีกัน
ในการจัดการปัญหาต่างๆ ที่เกิดในท้องถิ่นนั้น โดยใช้หลักอปริหานิยธรรม มาช่วยในการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของภาคประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ จึงท าให้ผู้ศึกษามีความสนใจใคร่ที่จะศึกษากระบวนการ
มีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักพุทธธรรมที่จะสามารถเสริมสร้างระบบการการบริหารจัดการป่า
ชุมชนรอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์  
 
2. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือศึกษาบทบาทของป่าชุมชนที่มีต่อวิถีชีวิตของประชาชน และสภาพปัญหาทั่วไปที่มี
ผลกระทบต่อการบริหารจัดการป่าชุมชนรอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 
 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการป่าชุมชนรอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติ
แม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 
 3) เพ่ือน าเสนอพุทธบูรณาการเพ่ือการบริหารจัดการป่าชุมชนรอบแนวเขตอุทยาน
แห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 
 
3. ขอบเขตการวิจัย 
 งานวิจัยนี้ได้น าการบริหารจัดการป่าชุมชนรวม 3 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการบริหาร
ทรัพยากรในพ้ืนที่ป่าชุมชน (2) ด้านแผนงานและความร่วมมือ และ (3) ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
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ชุมชนกับหน่วยงานของรัฐ มาบูรณาการร่วมกับหลักอปริหานิยธรรม 7  ประกอบด้วย (1) หมั่น
ประชุมกันเนืองนิตย์ (2) พร้อมเพรียงกันในการเข้าประชุม (3) ไม่บัญญัติสิ่งที่ขัดต่อหลักการเดิม 
การให้ความเคารพยึดถือปฏิบัติตามกฎระเบียบ (4) การให้ความเคารพ  นับถือ ให้เกียรติผู้อาวุโส
และยอมรับฟังข้อคิดเห็นไม่ละเลยต่อค าแนะน าตักเตือนของท่าน (5) การให้เกียรติ คุ้มครอง ป้องกัน
สตรี และผู้ใต้บังคับบัญชามิให้ถูกข่มเหงรังแก (6) ค านึงถึงเกียรติศักดิ์ศรีและเคารพในสิ่งที่ควร
เคารพ และ (7) ให้การอารักขาคุ้มครองป้องกันอันชอบธรรมแก่กฎระเบียบที่ค านึงถึงผลประโยชน์
ของส่วนรวม  
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ชาวบ้านรอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ 
จังหวัดนครสวรรค์ 3 อ าเภอ 27 หมู่บ้าน จ านวน 4,440 ครัวเรือน (ข้อมูลจากส านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ ปี 2558) การวิเคราะห์เชิงปริมาณใช้ขนาดตัวอย่างจ านวน 15 เท่าของ
จ านวนตัวแปร (Hair, Black, Babin, Anderson, and Tatham, 2006) การวิเคราะห์ครั้งนี้มีตัว
แปรสังเกตได้ 20ตัวแปร จึงประมาณขนาดตัวอย่างได้เท่ากับ 300 ตัวอย่าง  (20x15)  
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาโดยใช้การวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Method Research) โดยศึกษา
เอกสารทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพ่ือรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นก่อนจากนั้นด าเนินการ 
 1) การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) ได้แก่ ผู้น า
ป่าชุมชน ผู้น าชุมชน พระภิกษุ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่รับผิดชอบดูแลป่าชุมชนในพ้ืนที่ จ านวน 19 รูป/
คน 
 2) การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยการใช้ส ารวจ 
(Survey Research) ด้วยแบบสอบถามจากสมาชิกป่าชุมชนรอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ 
จังหวัดนครสวรรค์ที่ จ านวน 300 ครัวเรือน  
 3) การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group) โดยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 12 ท่าน 
 การวิเคราะห์เนื้อหาเชิงคุณภาพ 
 ผู้วิจัยได้เลือกเทคนิคการวิเคราะห์แบบ TAC ซึ่งเป็นการจ าแนกข้อมูล การจัดระบบข้อมูล 
การสรุปแบบอุปนัย และการวิเคราะห์หาเหตุและผลที่เกิดขึ้น 
 การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ  
 1) การหาความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน
ได้ค่า IOC รายข้อค าถามอยู่ระหว่างอยู่ระหว่าง 0.60-1.00 
 2) การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง (construct) ด้วยค่าอ านาจจ าแนก 
(discrimination) ของข้อค าถามรายข้อ มีค่า Corrected Item Total Correlation อยู่ระหว่าง 
0.364 ถึง 0.954 แสดงว่ามีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05  
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 3) การหาค่าความเชื่อม่ันของมาตรวัด (reliability) ซึ่งเป็นการวัดความสอดคล้องภายใน 
(internal consistency) โดยพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ครอนบาคแอลฟา (Cronbach’s alpha 
coefficient)  ได้ค่าอยู่ระหว่าง 0.713 ถึง 0.976 
 4) การตรวจสอบการแจกแจงปกติของตัวชี้วัดที่ใช้ในการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง 
พบว่าการแจกแจงของตัวแปรเป็นการแจกแจงปกติ โดยมีค่าความเบ้สูงสุด เท่ากับ 0.43 และค่า
ความโด่งสูงสุด เท่ากับ 1.87 
 5)  การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของการวิ จัย ด้วยโมเดลสมการโครงสร้าง 
(structural equation model) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป การทดสอบความสอดคล้องของรูปแบบ
ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์หลังการปรับแต่งพบว่า มีความ
สอดคล้องในระดับดีโดยมีดัชนีวัดความสอดคล้องกลมกลืน (goodness of fit index) ที่ยอมรับได้
ในระดับดีซึ่งจะเห็นได้ว่า เส้นทางความสัมพันธ์ตามสมมติฐานมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ โดยมีค่า Chi-square เท่ากับ 259.23 ที่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ค่า p-value เท่ากับ 0.39  
χ2/df มีค่าเท่ากับ 1.98 ค่าดัชนีวัดความสอดคล้องค่า GFI, ค่า CFI และค่า RMSEA มีค่าเท่ากับ 
0.94, 0.94 และ 0.02 ตามล าดับ 
 
5. ผลการวิจัย 
 1) บทบาทของป่าชุมชนที่มีต่อวิถีชีวิตของประชาชนรอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ 
จังหวัดนครสวรรค์ ประกอบไปด้วย (1) ป่าชุมชนเป็นแหล่งทรัพยากรและแหล่งอาหารให้กับชุมชน 
(2) ป่าชุมชนเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับชุมชน (3) ป่าชุมชนเป็นศูนย์การเรียนรู้ความเป็นธรรมชาติ
วิทยา และ (4) ป่าชุมชนเป็นสถานที่พักผ่อนในรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศดูความเป็น
ธรรมชาติของสัตว์พืชและสรรพสิ่งในป่าชุมชน ในส่วนของสภาพปัญหาทั่วไปที่มีผลกระทบต่อการ
บริหารจัดการป่าชุมชน ด้านการบริหารทรัพยากรในพ้ืนที่ป่าชุมชนมี 2 ประเด็นส าคัญ คือ ปัญหาที่
ตัวสมาชิกป่าชุมชน และปัญหาที่ตัวผู้บริหารป่าชุมชน ซึ่งผู้บริหารป่าชุมชนต้องเปิดโอกาสและหา
วิธีการที่จะท าให้สมาชิกป่าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรในพ้ืนที่ป่าชุมชน  
 2) ข้อมูลพ้ืนฐาน พ้ืนฐานเศรษฐกิจด้านรายได้ และพ้ืนฐานเศรษฐกิจด้านรายจ่าย มี
อิทธิพลทางตรงต่อการบริหารจัดการป่าชุมชน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยพ้ืนฐานเศรษฐกิจด้าน
รายได้มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการป่าชุมชนมากที่สุด รองลงมาคือพ้ืนฐานครอบครัวในเรื่อง เพศ 
อายุ อาชีพ และจ านวนสมาชิกในครอบครัว และพ้ืนฐานเศรษฐกิจด้านรายจ่าย ในขณะเดียวกันการ
น าหลักพุทธธรรมอปริหานิยธรรมไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการป่าชุมชนมีอิทธิพลทางตรงต่อ
การบริหารจัดการป่าชุมชน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แต่การบริหารจัดการป่าชุมชนไม่มีอิทธิพลต่อ
การน าหลักพุทธธรรมอปริหานิยธรรมไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการป่าชุมชน 
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  แผนภาพ 1 ค่า t-value ของปัจจัยที่มีทธิพลต่อการบริหารจัดการป่าชุมชน  
 
 
ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ค่าอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวม  

ตัวแปรผล MANAGE APPLY 
ตัวแปรเหตุ DE IE TE DE IE TE 

BASIC 0.38* -0.06 0.32 - -0.08 -0.08 
INCOME 0.59** -0.10 0.49** - -0.12 -0.12 
EXPENSE 0.14* -0.03 0.11 - -0.03 -0.03 
APPLY 0.81** -0.13 0.68**  -0.16 -0.16 

MANAGE  -0.16 -0.16 -0.24 0.04 -0.20 
หมายเหตุ: DE=Direct Effect, IE=Indirect Effect, TE=Total Effect, *p < 0.05, **p < 0.01 
 
 3) การบริหารจัดการป่าชุมชนรอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 
นั้นสามารถน าหลักพุทธธรรมอปริหานิยธรรมมาประยุกต์ใช้ในเชิงบูรณาการร่วมกับการบริหาร
จัดการสมัยใหม่ 3 ด้าน (1) การบริหารจัดการป่าชุมชนด้านการบริหารทรัพยากรในพ้ืนที่ป่าชุมชน 
(2) การบริหารจัดการป่าชุมชนด้านแผนงานและความร่วมมือ และ (3) การบริหารจัดการป่าชุมชน
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับหน่วยงานของรัฐ โดยลดข้อจ ากัดต่าง ๆ ให้คนในชุมชนซึ่งทุกคน
เปรียบเสมือนเป็นเจ้าของป่าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ประกอบด้วย (1) การมี
ส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาของแต่ละท้องถิ่นตลอดจนก าหนดความต้องการ
ของชุมชน (2) การมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินกิจกรรม (3) การมีส่วนร่วมในการลงทุนและการ
ปฏิบัติงาน (4) การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงาน และ (5) การมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ และเพ่ือให้ป่าชุมชนสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนชุมชนต้องสร้างภาคีเครือข่ายจากภาค
สังคมเพ่ือช่วยเหลือพ่ึงพากัน และในขณะเดียวกันทุกภาคส่วนต้องเข้ามาสนับสนุนอย่างเป็นระบบ 
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แผนภาพที่ 2 แบบจ าลองพุทธบูรณาการเพ่ือการจัดการป่าชุมชน  

  
6. อภิปรายผล 
 ข้อค้นพบของงานวิจัยที่น ามาอภิปรายผลนี้เป็นผลของการวิจัยที่ได้จากการเก็บรวบรวม
ข้อมูลและน ามาวิเคราะห์ สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้  
 1) บทบาทของป่าชุมชนที่มีต่อวิถีชีวิตของประชาชน และสภาพปัญหาทั่วไปที่มี
ผลกระทบต่อการบริหารจัดการป่าชุมชนรอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
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พบว่า ป่าชุมชนมีบทบาทต่อวิถีชีวิตของประชาชนในแง่ของการเป็นแหล่งทรัพยากรและแหล่ง
อาหารให้กับชุมชน นอกจากนี้ป่าชุมชนยังเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับชุมชน และเป็นศูนย์การเรียนรู้
ความเป็นธรรมชาติวิทยา รวมถึงเป็นสถานที่พักผ่อนในรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศดูความ
เป็นธรรมชาติของสัตว์พืชและสรรพสิ่งในป่าชุมชน ป่าสามารถยังประโยชน์ในการด ารงชีพและ
รายได้ ชุมชนควรมุ่งให้เกิดดุลยภาพระหว่างการรักษาป่ากับการใช้ประโยชน์  
 สภาพปัญหาทั่วไปที่มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการป่าชุมชนรอบแนวเขตอุทยาน
แห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า ด้านการบริหารทรัพยากรในพ้ืนที่ป่าชุมชนมี 2 ประเด็น
ส าคัญ คือ ปัญหาที่ตัวสมาชิกป่าชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุขุมาลย์ ประสมศักดิ์ 
(สุขุมาลย์ ประสมศักดิ์, 2556) ได้วิจัยเรื่อง กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมตามหลักพุทธธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน  ที่ว่า
ประชาชนขาดองค์ความรู้และไม่มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม  และปัญหาที่ตัวผู้บริหารป่า
ชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มนูญ หวันหยี (มนูญ หวันหยี, 2550). ได้วิจัยเรื่องบทบาทผู้น า
ชุมชนการมีผลประโยชน์และการมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีผลต่อการยอมรับโครงการพัฒนาพลังงาน
ไฟฟ้าในพ้ืนที่ภาคใต้ของประเทศไทย ที่ว่าผู้น าที่สร้างสัมพันธ์กับคนในชุมชนให้ยอมรับทั้งแนวคิด
และวิถีปฏิบัติ  สามารถโน้มน้าวให้ผู้ อ่ืนทุ่มเทท างานให้กับชุมชน ผู้น าที่มีคุณธรรม และมี
ประสบการณ์ชีวิตมาก จะได้รับการยอมรับจากคนในชุมชนมาก  ดังนั้นผู้บริหารป่าชุมชนต้องเปิด
โอกาส และรู้วิธีที่จะโน้มน้าวให้สมาชิกป่าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรในพ้ืนที่ป่า
ชุมชน และในขณะเดียวกันสมาชิกป่าชุมชนก็ต้องมีการใช้ทรัพยากรภายใต้กฎเกณฑ์ และตามที่ 
พรบ.ป่าชุมชนก าหนด เพ่ือให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ก าหนดก็ควรมีบทลงโทษผู้ที่ใช้ทรัพยากรใน
พ้ืนที่ป่าชุมชนอย่างผิดหลักการของป่าชุมชนด้วย ด้านแผนงานและความร่วมมือ ผู้บริหารป่าชุมชน
ควรมีการวางแผนบริหารงานป่าชุมชนโดยค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของชุมชน โดยแผนนั้นควร
มุ่งเน้นไปที่ความร่วมมือกันของคนในชุมชน และในการประชุมวางแผน ผู้บริหารป่าชุมชนและ
สมาชิกควรต้องให้เกียรติและยอมรับฟังข้อคิดเห็นซึ่งกันและกันนอกจากนี้เพ่ือให้แผนสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้จริงและสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของป่าชุมชนผู้บริหารป่าชุมชนควรมีการวาง
แผนการปรับปรุงการบริหารงานโดยค านึงถึงหลักการเดิมคือมีการบูรณาการระหว่างป่ากับชุมชน 
อีกท้ังมีการติดตามผลการด าเนินการตามนโยบายและแผนปฏิบัติการ ส่วนด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
ชุมชนกับหน่วยงานของรัฐ ควรกระท าภายใต้วิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและมีความคิดสร้างสรรค์ 
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของความสัมพันธ์ต้องชัดเจน และเพ่ือให้การด าเนินความสัมพันธ์ระหว่าง
ชุมชนกับหน่วยงานของรัฐบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้จ าเป็นต้องมีการติดตามและ
ประเมินผลด้วยซ่ึงการปฏิสัมพันธ์กับคนภายนอกถือปัจจัยที่ก าหนดความส าเร็จและล้มเหลวของการ
บริหารจัดการ นอกจากนี้ผู้บริหารป่าชุมชนและบุคลากรที่ด าเนินความสัมพันธ์ควรต้องมีความรู้
ความสามารถในการบริหารความสัมพันธ์ในจ านวนที่เพียงพอ โดยให้ค านึงถึงความเหมาะสม มีการ
น าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือให้ข้อมูลที่ได้รับมีความทันสมัย  สอดคล้องกับแนวคิดในเรื่องปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จของการจัดการป่าชุมชนว่าต้องมีการร่วมกันดูแลรักษาป่า ซึ่งมีฐานมาจากการมี
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ผลประโยชน์ร่วมกัน และป่าเป็นปัจจัยส าคัญต่อการด ารงชีพ พ่ึงพาป่าเพ่ือการยังชีพ มีจิตส านึกของ
การอนุรักษ์ป่าที่เข้มแข็งและลึกซึ้ง การมีผลประโยชน์ร่วมกัน มองผลประโยชน์ในระยะยาวเพ่ือ
อนาคตของลูกหลาน อีกทั้งต้องมีผู้น าที่เข้มแข็ง เสียสละ มีวิสัยทัศน์เพ่ือส่วนรวม จิตสาธารณะสูง 
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี สร้างศรัทธาให้กับสมาชิกในชุมชน 
 2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการป่าชุมชนรอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติ            
แม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์  พบว่า ข้อมูลพ้ืนฐาน พ้ืนฐานเศรษฐกิจด้านรายได้ และพ้ืน
ฐานเศรษฐกิจด้านรายจ่าย มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการป่าชุมชน สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สมชาย โพธิ์ตระกูล (สมชาย โพธิ์ตระกูล, 2558: 61-75) เรื่อง การบริหารจัดการการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ในประเทศไทย ที่ว่าปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได้ เป็นปัจจัยที่
มีผลต่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในประเทศไทย และ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อ านวยพร ชลด ารงกุล (อ านวยพร ชลด ารงกุล, 2542: 28) เรื่อง การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้
แบบมีส่วนร่วม: กรณีศึกษาชุมชนบ้านยางโทน อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  ที่ว่า เพศและ
ระดับการศึกษาของราษฎรในชุมชน มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับแนวคิดพ้ืนฐานการมีส่วนร่วม ใน
ขั้นตอนการแสดงความคิดเห็น การด าเนินงาน และการตัดสินใจในเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ ในขณะเดียวกันการน าหลักพุทธธรรมอปริหานิยธรรมไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการป่า
ชุมชนก็มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการป่าชุมชน สอดคล้องกับงานวิจัยของ  สุวารีย์ ศรีค า (สุวารีย์ 
ศรีค า, 2558) เรื่องพุทธบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ที่ว่า
การบริหารจัดการด้านแผนงานและความร่วมมือโดยใช้หลักอปริหานิยธรรมเป็นแนวทางในการ
บริหารจัดการเชิงพุทธศาสตร์ สามารถน ามาผสมผสานและประยุกต์ใช้กับหลักการบริหารจัดการได้ 
 3) พุทธบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการป่าชุมชนรอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติ    แม่
วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า การบริหารจัดการป่าชุมชนรอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ 
จังหวัดนครสวรรค์ นั้นสามารถน าหลักพุทธธรรมอปริหานิยธรรมมาประยุกต์ใช้ในเชิงบูรณาการ
ร่วมกับการบริหารจัดการสมัยใหม่ 3 ด้าน (1) การบริหารจัดการป่าชุมชนด้านการบริหารทรัพยากร
ในพ้ืนที่ป่าชุมชน (2) การบริหารจัดการป่าชุมชนด้านแผนงานและความร่วมมือ และ (3) การบริหาร
จัดการป่าชุมชนด้านความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับหน่วยงานของรัฐ หลักธรรมที่ส าคัญที่จะน ามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการป่าชุมชนที่ต้องมีการจัดการร่วมกันของทุกฝ่ายเพ่ือรักษาทรัพยากรอัน
ทรงคุณค่าของพ้ืนป่าพ้ืนนี้นั้น คือ หลักอปริหานิยธรรม 7 อันเป็นหลักธรรมในการขับเคลื่อนชุมชน
ให้มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ทุกกระบวนการ เพราะป่าเป็นของทุกคนในชุมชน  โดยหลักอปริหานิย
ธรรม 7 เป็นธรรมอันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อม ธรรมที่ท าให้เกิดความเจริญทั้งส่วนตนและส่วนรวม 
หรือหลักปฏิบัติที่น าความสุขความเจริญมาสู่หมู่คณะ เป็นหลักธรรมที่เน้นความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม ความสามัคคีของหมู่คณะ และการเคารพนับถือซึ่งกันและกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุ
วารีย์ ศรีค า  เรื่อง พุทธบูรณาการเพ่ือการบริหารจัดการของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ที่
น าหลัก อปริหานิยธรรม 7 มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ และสอดคล้องกับงานวิจัยของพระ
ครูปริยัติวิสุทธิคุณ, ผศ.ดร. และคณะ (พระครูปริยัติวิสุทธิคุณ, ผศ.ดร.และคณะ, 2551: หน้า ก-ข) 
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เรื่อง การใช้หลักพุทธศาสนาในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนพ่ึงตนเองลุ่มแม่น้ ามูล อ าเภอท่าตูม 
จังหวัดสุรินทร์ ที่ว่า ผลการใช้หลักพุทธศาสนาในการบริหารจัดการสามารถ ก่อให้เกิดสามัคคี มี
ความซื่อสัตย์ เกิดความไว้ใจ มีการปฏิบัติงานอย่างทุ่มเท เสียสละ จริงจัง มีเป้าหมาย มีความ
ขยันหมั่นเพียร อดทนต่อความยากล าบาก ฉลาดรอบรู้ เสียสละ มีมุมมองที่กว้างขวาง หลักพุทธ
ธรรมอปริหานิยธรรมสามารถลดข้อจ ากัดต่าง ๆ ให้คนในชุมชนซึ่งทุกคนเปรียบเสมือนเป็นเจ้าของ
ป่าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ประกอบด้วย (1) การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหา
และสาเหตุของปัญหาของแต่ละท้องถิ่นตลอดจนก าหนดความต้องการของชุมชน (2) การมีส่วนร่วม
ในการวางแผนด าเนินกิจกรรม (3) การมีส่วนร่วมในการลงทุนและการปฏิบัติงาน (4) การมีส่วนร่วม
ในการติดตามและประเมินผลงาน และ (5) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ อีกทั้งยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ พรเทพ ศรีธนาธร (พรเทพ ศรีธนาธร, 2556) เร่ือง นวัตกรรมการจัดการป่าชุมชน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน: กลไกการจัดการ การมีส่วนร่วม และความส าเร็จของชุมชนในการอนุรักษ์ป่า
ชุมชนห้วยแม่หิน จังหวัดล าปาง ที่ว่าการท าให้ชุมชนมีสันติสุข รักกันเหมือนพ่ี ดีกันเหมือนน้อง 
ปรองดองกันเหมือนญาติ และเพ่ือให้ป่าชุมชนสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนชุมชนต้องสร้างภาคีเครือข่าย
จากภาคสังคมเพ่ือช่วยเหลือพ่ึงพากัน และในขณะเดียวกันทุกภาคส่วนต้องเข้ามาสนับสนุนอย่างเป็น
ระบบ โดยมีแนวทางแก้ไขและส่งเสริมองค์กรประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคเอกชน ชุมชน 
และประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนที่ที่อยู่ใกล้
ป่าอนุรักษ์ กระบวนการจัดการจะต้องสอดคล้องกับสถานการณ์เชิงนโยบายของรัฐ ทรัพยากรป่าไม้
ที่มีอยู่ แนวคิดของชุมชนและปัญหาที่เผชิญอยู่ น ามาก าหนดเป้าหมายในการจัดการป่าชุมชน โดย
ค านึงถึงความเป็นไปได้ในการด าเนินงาน จากนั้นจัดท าแผนการจัดการ โดยมุ่งเป้าหมายเพ่ือการใช้
สอยพร้อม ๆ ไปกับการอนุรักษ์เพ่ือให้ได้ประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน รวมถึงการร่วมมือกับหน่วยงาน
ของรัฐ สอดคล้องกับงานวิจัยของ กาญจนา  คุ้มทรัพย์ (กาญจนา  คุ้มทรัพย์, 14(1) : 31-36 
(2015) ได้วิจัยเรื่อง การจัดการป่าชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาป่าชุมชนบ้านดอนหมู จังหวัด
อุบลราชธานี ที่พบว่ากระบวนการจัดการป่าชุมชนท่ีประสบความส าเร็จนั้น ชุมชนต้องมีการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือจากภายนอกอย่างสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และการจัดการป่า
ชุมชนให้ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน อีกทั้งชุมชนต้องมีกระบวนการเชื่อมโยงกิจกรรม
การจัดการปา่ชุมชนเข้ากับการพัฒนาชุมชนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1) หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในด้านการก ากับดูแลป่าชุมชน ควรมีการก าหนดนโยบาย
“การป้องปราม” โดยอาศัยความร่วมมือจากประชาชน ชุมชนท้องถิ่น องค์การท้องถิ่น และภาคเอกชนใน
ลักษณะพหุภาค ี  
  2) หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในด้านการก ากับดูแลป่าชุมชน ควรมีการก าหนดนโยบาย
ในการป้องกันและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายป่าไม้ โดยให้ใช้ความองอาจ เข้มแข็ง มีศักดิ์ศรี แต่
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กระท าด้วยความละมุนละม่อม อย่าใช้วิธีแข็งกร้าว หรือใช้อ านาจโดยมิชอบ ให้ยึดหลักความยุติธรรม เสมอ
ภาค และสม่ าเสมอ ท าให้เป็นระบบ ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่เกรงกลัวอิทธิพลให้อยู่บนพ้ืนฐานของความถูกต้อง 
  3) หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในด้านการก ากับดูแลป่าชุมชน ควรมีการก าหนดนโยบาย
ในการป้องกันการลักลอบตัดไม้และแผ้วถางป่าโดยร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยในการป้องกันการบุกรุก
แผ้วถางป่า และการป้องกันไฟป่าควรก าหนดแผนยุทธการที่ชัดเจน  
  4) รัฐบาลต้องมีนโยบายป่าไม้และนโยบายการใช้ที่ดินที่ถูกต้องและชัดเจน 
 7.2  ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

1) ควรมีการปรับปรุงโครงสร้างและระบบงานป้องกันรักษาป่าดังนี้ 
  (1) ทบทวนปรับปรุงและก าหนดบทบาทภารกิจของหน่วยงานที่มีหน้าที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันรักษาป่าทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้มีระบบ Check & Balance ที่
เหมาะสม 

(2) ปรับปรุง พัฒนา วางแผนยุทธการ การหาข่าว การฝึกวินัย งานป้องกันรักษาป่า 
(3) จัดตั้งหน่วยประสานงานป้องกันรักษาป่า (นปป.) ประจ าจังหวัดขึ้น ชุมชน

ละ 1 หน่วย 
2) ผู้บริหารป่าชุมชนควรมีการก าหนดแผนงาน/ติดตามผลของแผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม แบบมีการส่งเสริมการบูรณาการระหว่างป่ากับชุมชน โดยค านึงถึงหลักการของป่าชุมชน
อย่างเคร่งครัด 

3) ส่งเสริมองค์กรประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคเอกชน ชุมชน และ
ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ชุมชน 

4) ให้ความรู้เกี่ยวกับความส าคัญของป่าไม้ มีการรณรงค์การรักต้นไม้ในชุมชน 
สังคม ประเทศชาติให้มากยิ่งข้ึน 

5) ให้ความส าคัญกับราษฎรในพ้ืนที่ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ด้วยการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ให้เกิดความรู้ ความ
เข้าใจ มีจิตส านึกและมีความพร้อมที่จะร่วมมือกันในชุมชน และหน่วยงานของรัฐและเอกชน ในการ
พัฒนาทรัพยากรป่าไม้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืน 
 7.3  ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

 1) ควรมีการศึกษาเรื่องของการน าการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ หรือการ
บริหารจัดการตามภารกิจ หรือการบริหารตามขีดความสามารถ มาใช้บูรณาการกับหลักพุทธธรรม
เพ่ือการสร้างความสมบูรณ์ในการน ามาปฏิบัติงานของป่าชุมชนที่ไม่ได้ศึกษาในงานวิจัยนี้เพ่ิมเติม 

       2) ควรมีการศึกษาองค์ประกอบของหลักธรรมอ่ืนที่ไม่ได้ศึกษาในงานวิจัยนี้เพ่ิมเติม 
เช่น  หลักไตรสิกขา ศีล และอริยสัจ 4 เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการสร้างจิตส านึกให้กับคนในชุมชน
ให้มีคุณธรรม มีความใฝ่ดี รวมไปถึงเป็นการปลูกฝังจริยธรรมทางสังคมให้กับชุมชน 

      3) ควรมีการศึกษาโดยเพ่ิมการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยน าเอา
ผลการวิจัยนี้เป็นข้อมูลและแนวทางในการวิจัยต่อไป 
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กลยุทธก์ารเสริมสร้างความสมานฉันท์ตามหลักศีล 5  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง 

STRATEGY TO STRENGTHEN SOLIDARITY BY THE FIVE PRECEPTS OF LOCAL 
ADMINISTRATIVE ORGANIZATION IN THE LOWER  

CENTRAL REGION 
 

ปัณณธณร เธียรชัยพฤกษ์  พิเชษฐ์ ทั่งโต  บุญทัน ดอกไธสงค์ 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพ่ือศึกษาสภาพการด าเนินงานกระบวนการเสริมสร้าง
ความสมานฉันท์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนล่าง (2) เพ่ือศึกษาองค์ประกอบการ
เสริมสร้างความสมานฉันท์ตามหลักศีล 5 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง และ
(3) เพ่ือน าเสนอกลยุทธ์การเสริมสร้างความสมานฉันท์ตามหลักศีล 5 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี ประกอบด้วย การวิจัยเชิง
คุณภาพ เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 30 คน เลือกแบบเจาะจงจากผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการสภาองค์กร และการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างเป็น
ข้าราชการ พนักงาน ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจ าและปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภาคกลางตอนล่าง จ านวน 343 คน 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. สภาพการด าเนินงานกระบวนการสร้างความสมานฉันท์ ในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง ประกอบด้วย 1) การสร้างชุมชนเข้มแข็งแบบพอเพียง ด้วยวิธีการ
สนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชุมชน ส่งเสริมการประกอบอาชีพแบบพ่ึงพาตนเอง ยึดถือการ
ประหยัดและการออม 

                                           
Doctor of Philosophy Program in Public Administration, Faculty of Social Sciences, 

Mahachulalongkornrajavidyalaya University 
  Department of Political Science, Faculty of Social Sciences, Mahachula-
longkornrajavidyalaya University 
 Department of Political Science, Faculty of Social Sciences, Mahachulalongkorn-
rajavidyalaya University 
  
  
  



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 256046

 2) การสรางสันติวัฒนธรรม ด้วยการส่งเสริมการจัดกิจกรรมสร้างความสามัคคี และให้
ความเสมอภาคในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รวมทั้งอาศัยองค์กรทางศาสนาและวันส าคัญจัดกิจกรรม
สร้างความสันติสุข 3) การสื่อสารอย่างการุณยสาร  ด้วยวิธีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเปิดเผยหลาย
ช่องทางและมีการส่ือสารผ่านสื่อแบบสองทาง และสร้างเครือข่ายชุมชนด้วยการสัมมนากับ
ประชาชน 4) ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ด้วยวิธีการจัดการบริหารงานตามหลักกฎหมาย และการ
ออกข้อบัญญัติแบบมีส่วนร่วม รวมทั้งจัดให้มีศูนย์บริการด้านกฎหมายและการเจรจาไกล่เกลี่ย  
 2. องค์ประกอบการเสริมสร้างความสมานฉันท์ตามหลักศีล 5 ในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง ประกอบด้วย 1) การสร้างหลักประกันชีวิต ด้วยวิธีการสนับสนุนความ
เท่าเทียมของประชาชน และรณรงค์ให้ประชาชนเข้าวัดฟังธรรม 2) การสร้างหลักประกันทรัพย์สิน 
ด้วยวิธีการสนับสนุนการประกอบสัมมาอาชีพ 3) การสร้างหลักประกันครอบครัว ด้วยวิธีการจัดการ
อบรมให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา และจัดกิจกรรมสร้างความปรองดองความซื่อสัตย์ต่อชีวิตคู่ 4) การ
สร้างหลักประกันสังคม ด้วยวิธีการสนับสนุนการเป็นคนที่มีวาจาไพเราะ ยกย่องให้เกียรติผู้อ่ืน 
รักษาสัจจะ ยึดมั่นในค าพูด และมีเจ้าหน้าที่ดูแลด้านเทคโนโลยี ระบบข้อมูล และ 5) การสร้าง
หลักประกันสุขภาพ ด้วยวิธีการจัดกิจกรรมลด ละ เลิก การดื่มสุรา ของมึนเมาและสิ่งเสพติด และ
สนับสนุนการลงโทษผู้กระท าผิดจากการดื่มสุรา ของมึนเมาและสิ่งเสพติด รวมทั้งส่งเสริมงาน
ประเพณีงานนันทนาการที่ไม่ใช้สุราและของมึนเมา  
 3. กลยุทธ์การเสริมสร้างความสมานฉันท์ตามหลักศีล 5 ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภาคกลางตอนล่าง ประกอบด้วย 1) กลยุทธ์ระบบครอบครัวแบบพุทธมามกะ 2) กลยุทธ์ระบบ
ชุมชนแบบเศรษฐกิจ 3) กลยุทธ์รูปแบบความสามัคคีที่มีเสถียรภาพ และ4) กลยุทธ์ระบบการ
ปกครองที่มีธรรมาภิบาล  
 

คําสําคัญ : กลยุทธ์การเสริมสร้างความสมานฉันท์, หลักศีล 5, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

ABSTRACT 
 The objective of this study were (1) to study the operating conditions and 
reconciliation process of local administrative organization in the lower central 
region (2) to study the components of reconciliation in accordance with the five 
moral precepts of the local administrative organization in the lower central region 
and (3) to present the strategies for strengthening reconciliation in accordance with 
the five moral precepts of local administrative organization in the lower central 
region. 
 This research was the mixed methods between the qualitative and 
quantitative researches. The qualitative research was collected the data from 30 
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key informants who were administrators and members of the local councils by in-
depth-interview and data were by analyzed descriptive interpretation. The 
quantitative research was collected the data by questionnaires from 343  
 The Result of research : 
 1. The operating conditions and reconciliation process of the local 
administrative organization in lower central region consists of (1) Creating a strong 
self-sufficient community by supporting the security in the community, promoting 
self-reliant careers and encouraging the economize and saving (2) Creating peaceful 
culture by promoting unity, harmony, and human dignity oriented activities 
coordinating with religious organizations to create and promote peace and harmony 
in the community, (3) communicating with kindness contents by means of two-way 
communication, community network creation by mean of seminar and meeting and  
(4) restorative conciliation creation by means of administration by laws and orders, 
participatory rules and regulations issuing and law and arbitrary center building. 
 2. The composition of reconciliation in accordance with the five moral 
precepts of the local administrative organization in lower central region consists of 
(1) life security creation; equal opportunity promotion, monastery-going to practice 
sermon promotion and self-defense training for people, (2) property security 
creation by promoting right livelihood (3) family security creation by means of sex 
education, harmony and faithfulness orientation for the married couples (4) 
community security creation by promoting people to use polite and sweet words, 
honoring others, words and promise keeping and there should be staff to look after 
technology, information systems and (5) health security creation by setting up 
activities for addicted and intoxicant substances reducing, discarding and in-take-
refraining, promoting the punishment for those who committed crime because of 
addicted, intoxicant  liquors and promoting seasonally recreational activities 
without liquors and alcoholic beverages. 
 3. Strategies to strengthen reconciliation in accordance with five moral 
precepts of the local administrative organization in lower central region consists of 
(1) Buddhist-style family system strategy (2) Economic Community System Strategy 
(3) Stable unity strategy and 4) Governance Strategy with Good Governance. 
Keywords: Strategy Strengthen Solidarity, Five Precepts, Administrative Organization. 
1. บทนํา 
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 ประเทศไทยยุคโลกาภิวัตน์ในปัจจุบัน มีพัฒนาการความเจริญทางด้านวัตถุมากมาย  
การเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคของการสื่อสารไร้พรมแดน ซึ่งพัฒนาการด้านวัตถุยิ่งมากขึ้นเท่าไร จะพบ
ปัญหาของความขัดแย้งควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศ ทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมใน
การพัฒนาดังกล่าวกลับกลายเป็นดาบสองคม คือกลายเป็นปัจจัยที่สร้างปัญหาความขัดแย้งให้
เกิดข้ึนเหมือนเงาตามตัว และเติบโตไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ปัจจุบันประเทศ
ไทยมีความขัดแย้งในด้านต่างๆ มากน้อยต่างกัน (ยุทธนา พรหมณี, 2557) ได้แก่ (1) ความขัดแย้ง
ภายในตัวบุคคล (Intrapersonal Conflict) หมายถึง ความขัดแย้งภายในตัวบุคคลเกิดขึ้นเนื่องจาก
ความไม่เป็นไปตามเปูาหมายหรือการไม่แน่ใจการกระท าของตนเองว่ามีความสามารถเพียงพอ
หรือไม่ หรือเกิดความสับสนว้าวุ่นในสถานการณ์นั้นๆ จนไม่สามารถตัดสินใจ (2) ความขัดแย้ง
ระหว่างบุคคล (Interpersonal Conflict) หมายถึง ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลเนื่องจาก
ความไม่เห็นด้วยในเรื่องราว การกระท าหรือจุดประสงค์ ความขัดแย้งระหว่างบุคคลเกิดขึ้นส่วนใหญ่
มีผลมาจากความแตกต่างของบุคคลในด้านการรับรู้ พ้ืนฐานการศึกษาและครอบครัว ตลอดจน
สถานภาพ ความขัดแย้งชนิดนี้จะเป็นสิ่งสกัดกั้นบุคคลให้มีการติดต่อกันอย่างมีประสิทธิภาพ (3) 
ความขัดแย้งภายในกลุ่ม (Intragroup Conflict) หมายถึง ความขัดแย้งของสมาชิกภายในกลุ่มที่
เกิดจากความไม่เห็นด้วย เนื่องจากแนวคิดต่างกัน ดังนั้นเมื่อสมาชิกสรุปผลจากข้อมูลเดียวกันโดย
สรุปต่างกันจึงท าให้เกิดความขัดแย้ง (4) ความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม ( Intergroup Conflict) 
หมายถึง ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างกลุ่ม เช่น ความขัดแย้งของกลุ่มสหภาพแรงงานและ
คณะกรรมการประนีประนอม ถ้าปรากฏว่าไม่สามารถตกลงแก้ปัญหาได้ ความขัดแย้งชนิดนี้มักจะ
น า ไปสู่ ก ารแข่ งขั นและ เกิ ดผล ในแง่ ของการชนะ –แพ้  ( 5 )  ความขั ดแย้ ง ในองค์ การ 
(Interoganizational Conflict) เป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานเดียวกันเกี่ยวกับ ด้าน
วิธีการที่ดีที่สุดที่จะท าให้งานส าเร็จ และ(6) ความขัดแย้งระหว่างองค์การ ( Interoganizational 
Conflict) หมายถึงความขัดแย้งระหว่างองค์การที่ต้องใช้ทรัพยากรร่วมกันหรือลูกค้ากลุ่มเดียวกัน มี
การแข่งขันหรือความสัมพันธ์ว่าจะเกิดปฏิสัมพันธ์ในแง่ใด ถ้ามีการขัดแย้งสูงจะมีผลต่อความ
พยายามขององค์การที่จะเข้าควบคุมแหล่งทรัพยากร รักษาสมดุลของส่วนแบ่งตลาดมีการพัฒนา
เพ่ือแก้ไขปัญหา และอาจจะมีการติดต่อเจรจากับองค์การนั้นๆ เพ่ือแก้ไขความขัดแย้ง 
 การสร้างความสมานฉันท์(ราชบัณฑิตยสถาน, 2546 : 265.) จ าเป็นต้องหาทางออกใน
ลักษณะของ “ทางออกร่วม” ภายใต้แนวคิด “ความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์หรืองดงามในความ
แตกต่างหลากหลาย” เพ่ือ “สร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน” ในการลดโอกาสเสี่ยงของ
สภาพการเข้าใจผิดคิดคลาดเคลื่อนที่จะกลายเป็นโอกาสให้กับความขัดแย้งและปิดช่องทางการ
ลุกลามอันจะน าไปสู่ความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการสร้างความเข้าใจในความแตกต่าง
หลากหลายซึ่งเป็นพลังในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาวิธีคิด (Paradigm Shift และการพัฒนา
สังคมสันติสุขในระยะยาวอีกทางหนึ่ง  
 ประเทศไทย ตามส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2557 ประชากรไทยนับถือ
พระพุทธศาสนา(ประเทศไทย, ศาสนา, 2557.) ส่วนใหญ่นับถือนิกายเถรวาท ซึ่งถือได้ว่าเป็นศาสนา
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ประจ าชาติของประเทศไทยโดยพฤตินัย แม้ว่าจะยังไม่มีการบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยฉบับใดเลยก็ตาม ทั้งนี้ ประเทศไทยถือได้ว่ามีผู้นับถือศาสนาพุทธมากเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก
เป็นเวลาอันยาวนาน โดยเป็น สถาบันหลัก และเอกลักษณ์ของชนชาติไทย เป็นเครื่องยึดเหนี่ยว
จิตใจของคนไทยมาเป็นเวลาอันช้านาน ซึ่งหลักค าสอนของพระพุทธศาสนานั้น มุ่งส่งเสริมให้มีการ
คิดอย่างมีเหตุผล และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขดังนั้น ความส าคัญของการพัฒนาพฤติกรรม
ทางด้านร่างกายจิตใจและสังคมจึงมีหลักการที่ส าคัญส าหรับการด ารงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก 
สุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้ใดมีสุขภาพสมบูรณ์สามารถควบคุมร่างกายและจิตใจได้เป็นอย่างดี
จิตจะท าหน้าที่ควบคุมและสั่งการท างานทุกอย่างของร่างกายให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพของการ
อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข “ศีล”(พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), 2531: 292.) หมายถึง ความ
ประพฤติดีทางกาย และวาจา หรือการรักษากายและวาจาให้เรียบร้อยให้ตั้งอยู่ในความดีงาม รักษา
ปรกติตามระเบียบวินัยให้ปรกติ มีการงานที่สะอาดปราศจากโทษเป็นความสุจริตทางกาย วาจาและ
อาชีพ พระพุทธศาสนามีหลักการเบื้องต้นก าหนดให้บุคคลประพฤติปฏิบัติคือหลักศีล 5 เพ่ือขัดเกลา
นิสัยใจคอให้มนุษย์มีความประพฤติที่ดี และการกระท าที่ดีงามรู้จักยับยั้งชั่งใจ จะท า จะพูด จะคิด 
ต้องไตร่ตรองให้รอบคอบดีเสียก่อน ถ้าสังคมขาดการควบคุมด้วยศีลล่วงละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน ถ้า
สังคมควบคุมด้วยศีลไม่ประทุษร้ายกัน ด้วยกาย วาจาสังคมของเราจะน่าอยู่มากทีเดียว 
 สมานฉันท์ หมายถึง“ความพอใจร่วมกัน” หรือ “ความเห็นพ้องกัน” หมายถึงสภาพอัน
พึงปรารถนาที่จะเป็นพ้ืนฐานส าคัญไปสู่ความเจริญงอกงามของประเทศไทย  สังคมไทย และ
ประชาชนชาวไทย “สมานฉันท์” เป็นได้ท้ัง “ผลลัพธ์” และ “วิธีการ” ถ้าเป็น “ผลลัพธ์” เราจะพูด
ว่า “ขอให้เกิดความสมานฉันท์ขึ้นในสังคมไทย” กระบวนการที่เห็นพ้องต้องกันและการบรรลุ 
“ผลลัพธ์” ที่เห็นพ้องต้องกัน โดยเป็นความเห็นพ้องต้องกันของฝุายต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมด การจะ
ก้าวไปสู่สังคมสมานฉันท์ได้ ต้องอาศัยปัจจัย 3 ประการ คือ (1) ระบบและโครงสร้างที่เอ้ือให้
ประชาชนมีส่วนอย่างส าคัญในการพัฒนา (2) สังคมจะต้องมีจิตสานึกและวัฒนธรรมที่เต็มไปด้วย
ความเอ้ือเฟ้ือเกื้อกูลกัน และ (3) จะต้องร่วมกันสร้างหรือน ากระบวนการหรือทักษะใหม่ๆ มาใช้ให้
มากขึ้นเพราะ “การจะก้าวไปสู่สังคมสมานฉันท์ได้มีปัจจัยหลายประการที่ซับซ้อน” เช่น ความ
เหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ภาษา การเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ และค่านิยมต่าง ๆ เป็นต้น
(ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม, 2549 : 7.) 
 แนวทางการสร้างความสมานฉันท์ สภาพความสัมพันธ์ของคนในชุมชน ที่อยู่ร่วมกัน 
เสมือนเป็นญาติพ่ีน้อง มีความห่วงใย เอ้ืออาทรต่อกัน เมื่อมีปัญหาขัดแย้งเกิดขึ้น ใช้วิธีการเสวนา
พูดคุยเพ่ือหาทางออกของปัญหาที่ขัดแย้งร่วมกันโดยไม่ใช้ความรุนแรง โดยน าวิธีการต่างๆ ดังนี้ (1) 
การสร้างชุมชนเข้มแข็งแบบพอเพียง หมายถึง การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เพ่ือสร้าง
ชุมชนเข้มแข็ง มีการด าเนินการในด้านการเพิ่มศักยภาพขององค์กรชุมชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
การจัดการความรู้และการเรียนรู้ของคนในชุมชน มีการประยุกต์ใช้หลักการบริหารจัดการชุมชน 
การประกอบอาชีพ การจัดการทรัพยากรในชุมชน และการพัฒนาองค์กรในชุมชน (2) การสราง
สันติวัฒนธรรม หมายถึงแบบแผน ประเพณีหรือวิถีชีวิตที่ปฏิเสธ ความรุนแรงทุกชนิด โดยเนนความ
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เอ้ืออาทร ความเสมอภาคเทาเทียมกัน ความคิดเชิงบวก การสาน เสวนาหรือหันหนามาพูดคุยกัน 
และตระหนักถึงคุณคาศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเพ่ือใหเกิด ความสมานฉันท์ (3) การสื่อสารอย่างกา
รุณยสาร หมายถึง การสื่อสารด้วยความรัก ความเข้าใจ การไม่มีอคติต่อกัน มีความหวังดีที่ต้องการ
ให้ผู้ อ่ืนมีความสุข เป็นการสื่อสารที่ เปี่ยมด้วยความกรุณา และมีความรู้ด้านจิตวิทยาเชิงพุทธ
ประกอบในการสื่อสาร โดยชี้ให้เห็น ถึงความสัมพันธ์ที่แยกส่วนออกจากกันไม่ได้ในกระบวนการ
สื่อสารเพื่อสร้างสันติภาพ การเผยแพร่ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งข้อมูล  ให้ทุกฝุายที่เกี่ยวข้องกับ
ความขัดแย้งได้รับรู้ข้อมูล และสามารถตรวจสอบอย่างละเอียดว่ามีมูลเหตุอันใดที่น าไปสู่ความ
ขัดแย้ง และ(4) ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ หมายถึง การใช้กระบวนการยุติธรรมเข้าไปมีส่วนช่วย
ในสร้างความสมานฉันท์ การบังคับใช้กฎหมายจากภาครัฐเพ่ือปูองกันความรุนแรงจะต้องเป็นไป
อย่างเข้มงวด ใหทุกฝายที่มีสวนเกี่ยวของและไดรับผลกระทบจากปญหาขอพิพาทและความขัดแย
งไดมีสวนรวม ในการแสวงหาแนวทางเพ่ือแกปญหารวมกัน โดยท าใหผูเสียหายมีโอกาสไดรับการ
เยียวยา และ ผูกระท าผิดมีโอกาสแกไขความผิดพลาดที่ตนเองไดกระท า อันมีเปาหมายสุดทายไปสู
การสรางความสมานฉันทในสังคม 
 ศีล 5 (กรุงเทพมหานคร, 2542 : 109-112.) คือ การประพฤติชอบที่เป็นกุศล คือการไม่
ล่วงละเมิดทางกาย วาจามีดังต่อไปนี้ คือ (1) ปาณาติปาตา เวรมณี หมายถึง เจตนางดเว้นจากการ
ฆ่าสัตว์ ความประพฤติหรือการด าเนินชีวิตของตนโดยไม่เบียดเบียนชีวิตร่างกายของผู้อ่ืนสัตว์อ่ืน แต่
เป็นผู้มีใจประกอบด้วยเมตตากรุณา มีความรักความหวังดีต่อกันเป็นพ้ืนฐาน (2) อทินนาทานา 
เวรมณี หมายถึง เจตนางดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้ด้วยอาการแห่งการขโมย  มี
ความประพฤติหรือการด าเนินชีวิตของคนโดยไม่เบียดเบียนทรัพย์สิน  และไม่ละเมิดกรรมสิทธิ์ของ
ผู้อ่ืน ด้วยการลักขโมย เป็นต้น แต่เป็นการด าเนินชีวิตโดยสุจริตยุติธรรม หาเลี้ยงชีพโดยชอบ 
เรียกว่า สัมมาอาชีวะ(3) กาเมสุ มิจฉาจารา เวรมณี หมายถึง เจตนางดเว้นจากการประพฤติผิดใน
กามซึ่งเป็นความประพฤต ิหรือการด าเนินชีวิตของตนโดยไม่เบียดเบียนผู้อ่ืนในทางคู่ครอง ไม่ละเมิด
สิทธิ์ในบุคคลผู้เป็นที่รักของผู้อื่น รวมทั้งไม่ผิดประเวณีทางเพศ ไม่ประพฤตินอกใจคู่ครองของตนเอง
มีใจมั่นคงในคู่ครองของตน สามารถควบคุมอารมณ์ในเรื่องเพศได้(4) มุสาวาทา เวรมณี หมายถึง 
เจตนางดเว้นจากการพูดเท็จ คือ มีความประพฤติหรือ การด าเนินชีวิตที่ปราศจากการเบียดเบียน
ผู้อ่ืนด้วยวาจาที่เป็นเท็จหลอกลวง อันเป็นสาเหตุตัดรอน หรือท าลายประโยชน์ของผู้อ่ืนแต่มีความ
ซื่อสัตย์ มีสัจจะ รักษาสัจจะ พูดแต่ค าจริง ค ามีประโยชน์ค าสมานฉันสามัคคี เป็นต้น (5) สุราเมรย
มัชชะปะมาทัฏฐานา เวรมณี หมายถึง เจตนางดเว้นจากของมึนเมาคือ สุราเมรัย อันเป็นที่ตั้งแห่ง
ความประมาท คือ ความประพฤติ หรือการด าเนินชีวิตที่ปราศจากการด้วยการดื่ม การสูบ ฉีด สิ่งที่
เป็นพิษให้โทษแก่ร่างกาย คือเป็นยาเสพติดทุกประเภท อันเป็นเหตุให้เกิดความประมาทพลาดพลั้ง 
เกิดความมัวเมา เสียสติสัมปชัญญะ และท าให้เสียคุณภาพความเป็นคน แต่มีสติระวังตัวมิให้ติดสิ่ง
เสพติดเหล่านั้นๆ ทั้งสามารถควบคุมจิตใจ ควบคุมอารมณ์มิให้ตกเป็นทาสของสิ่งเสพติดทั้งหลาย
ด้วย 
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 การปกครองท้องถิ่น คือการปกครองที่รัฐบาลกลางให้อ านาจหรือกระจายอ านาจไปให้
หน่วยการปกครองท้องถิ่นเพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีอ านาจในการปกครองร่วมกัน
ทั้งหมด หรือเพียงบางส่วนในการบริหารท้องถิ่นตามหลักการที่ว่า ถ้าอ านาจการปกครองมาจาก
ประชาชนในท้องถิ่นแล้วรัฐบาลของท้องถิ่นก็ย่อมเป็น รัฐบาลของประชาชนโดยประชาชนและเพ่ือ
ประชาชน ดังนั้น การบริหารปกครองท้องถิ่น จึงจ าเป็นต้องมีองค์กรของตนเอง อันเกิดจากการ
กระจายอ านาจของรัฐบาลกลาง โดยให้องค์กรมิได้เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลกลาง มีอ านาจในการ
ตัดสินใจและบริหารงานภายในท้องถิ่นในเขตอ านาจของตน หรือหมายถึง องค์การที่มีอาณาเขต
แน่นอน มีประชากรตามหลักที่ก าหนดไว้ มีอ านาจการปกครองตนเอง มีการบริหารการคลังของ
ตนเองและมีสภาท้องถิ่นท่ีสมาชิกได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน(โกวิทย์ พวงงาม, 2548 : 28.) 
 ภาคกลางตอนล่าง(ราชกิจจานุเบกษา, 2552 : 33.) หมายถึงจังหวัดต้นแบบการ
บริหารงานแบบบูรณาการ (CEO) ก าหนดกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการภาคกลางตอนล่าง 1 ที่
คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) โดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 ก าหนดประกอบด้วย 4 จังหวัด คือ (1) 
จังหวัดราชบุรี (2) จังหวัดนครปฐม (3) จังหวัดกาญจนบุรี และ (4) จังหวัดสุพรรณบุรี 
 เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเห็นสมควรว่ามีความจ าเป็นต้องมีกระบวนการใน
การเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามแนวพุทธศาสนา โดยเฉพาะหลักศีล 5 ซึ่งเป็นหลักการพ้ืนฐาน
ของศาสนาพุทธซ่ึงได้รับการยอมรับว่าเป็นแนวทางและวิธีการที่ปฏิบัติได้ และปรากฏผลเป็น
รูปธรรมที่แท้จริง อันจะส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถน าไปบูรณาการกับการ
เสริมสร้างความสมานฉันท์ตรงตามเปูาหมาย และก่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 
 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย  
 2.1 เพ่ือศึกษาสภาพการด าเนินงานการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง  
 2.2 เพ่ือศึกษาองค์ประกอบการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักศีล 5 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง 
 2.3 เพ่ือน าเสนอกลยุทธ์การเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักศีล 5 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง 
 

3. ขอบเขตการวิจัย 
 3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จากพระไตรปิฎก ต ารา บทความ เอกสารทางวิชาการ และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยก าหนดเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความสมานฉันท์ คือ 
ความหมาย องค์ประกอบ ความส าคัญ แนวคิดความสมานฉันท์ในปัจจุบัน หลักการเสริมสร้างความ
สมานฉันท์ และหลักศีล 5 
 3.2 ขอบเขตด้านตัวแปร 
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 3.2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) คือ (1)หลักการสร้างความสมานฉันท์ 
ได้แก่ การสร้างชุมชนเข้มแข็งแบบพอเพียง, การสรางสันติวัฒนธรรม ,การสื่อสารอย่างการุณยสาร 
และความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ และ (2) หลักการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักศีล 5 ได้แก่ 
ศีล 5 ข้อ 1 การสร้างหลักประกันชีวิต, ศีล 5 ข้อ 2 การสร้างหลักประกันทรัพย์สิน, ศีล 5 ข้อ 3 
การสร้างหลักประกันครอบครัว, ศีล 5 ข้อ 4 การสร้างหลักประกันสังคม และศีล 5 ข้อ 5 การสร้าง
หลักประกันสุขภาพ 
 3.2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ กลยุทธ์การเสริมสร้างความสมานฉันท์ 
ตามหลักศีล 5 ได้แก่ ระบบครอบครัวแบบพุทธมามกะ, ระบบชุมชนแบบเศรษฐกิจพอเพียง , 
รูปแบบความสามัคคีที่มีเสถียรภาพ,และ รูปแบบการปกครองที่มีธรรมาภิบาล 
 3.3 ขอบเขตด้านประชากร/และผู้ให้ข้อมูลสําคัญ 
 3.3.1 งานวิจัยเชิงคุณภาพ คือ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลาง ตอนล่าง 
ในพ้ืนที่ที่ก าหนดศึกษาใน 4 จังหวัด คือ (1) จังหวัดราชบุรี (2) จังหวัดนครนครปฐม(3) จังหวัด
กาญจนบุรี และ (4) จังหวัดสุพรรณบุรี รวม 30 คน ประกอบด้วย (1) นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการ (2) สมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3.3.2 งานวิจัยเชิงปริมาณ คือ บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภาคกลาง ตอนล่าง ในพื้นท่ีที่ก าหนดศึกษาใน 4 จังหวัด คือ (1) จังหวัดราชบุรี (2) จังหวัดนครปฐม 
(3) จังหวัดกาญจนบุรี และ(4) จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 10 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 
2,387 คน ประกอบด้วย  (1) ข้าราชการ และพนักงานราชการ (2) ลูกจ้างประจ า และลูกจ้าง
ชั่วคราว 
 3.4 ขอบเขตสถานที่ 
 ก าหนดสถานที่ที่จะท าการศึกษาคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลาง ตอนล่าง
ประกอบด้วย (1) จังหวัดราชบุรี (2) จังหวัดนครปฐม (3) จังหวัดกาญจนบุรี และ (4) จังหวัด
สุพรรณบุรี 
 

4. วิธีดําเนินการวิจัย 
 ใช้การวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Research Method) โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเป็น
หลักและการวิจัยเชิงปริมาณสนับสนุน การวิจัยเชิงคุณภาพเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เจาะลึก ( In-
depth Interview) เพ่ือให้ทราบถึงประเด็นของการศึกษาในรายละเอียดที่ส าคัญ และมีความ
ครอบคลุมในเนื้อหาสาระส าคัญที่ท าการศึกษาอย่างครบถ้วน พร้อมกันนั้น ในการวิจัยเชิงคุณภาพ
จะท าให้ได้ทราบถึงข้อมูลเชิงลึก (In-depth) ที่มีรายละเอียดชัดเจนสามารถน ามาวิเคราะห์ในเชิง
ตรรกะได้ จ านวน 30 คน การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) มีผู้เชี่ยวชาญและผู้
ที่ท างานเกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 13 รูป/คน  
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 การวิจัยเชิงปริมาณ ประชากร ได้แก่ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลาง 
ตอนล่าง  มีบุคลากร จ านวน 2,387 คน ใช้ตารางสุ่มตัวอย่างของ ทาโร่ ยามาเน่(Taro Yamane, 
1973 p. 608.) ได้ตัวอย่างที่จะศึกษา 343 คน วิเคราะห์ความคิดเห็นของบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) การสร้างชุมชนเข้มแข็งแบบพอเพียง 2) การสรางสันติ
วัฒนธรรม 3) การสื่อสารอย่างการุณยสาร และ4) ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  
 แบบสอบถามให้ผู้ เชี่ยวชาญ 5 คนตรวจสอบและหาค่าดัชนีความสอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์รายข้อ หรือ IOC ได้ค่ามากกว่า 0.5 ทุกข้อ การท า Try Out กับประชากร 30 คนที่
ไม่ได้เป็นกลุ่มตัวอย่าง และหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยวิธีหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าสัมประสิทธิ์ของ
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.850 
 

5. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 5.1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้างเพ่ือใช้ในการสัมภาษณ์เจาะลึกกับผู้ให้ข้อมูลหลัก 30 คน และแบบสนทนากลุ่ม
แบบไม่มีโครงสร้างกับผู้ให้ข้อมูลหลัก 13 คน  
 5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็น
ของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง จ านวน 343 คน มีข้อค าถาม 40 
ข้อ แต่ละข้อมีมาตราส่วนประเมินค่าระดับความคิดเห็น (Rating Scale) เป็น 5 ระดับ คือ เห็นด้วย
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) ค่า
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการสนทนากลุ่มเฉพาะ(Focus Group 
Discussion) ได้แก่แบบสนทนากลุ่มเฉพาะแบบไม่มีโครงสร้างกับผู้เชี่ยวชาญจ านวน 13 รูป/คน  
 

6. ผลการวิจัย 
 6.1 สภาพการด าเนินการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง มีการ
ด าเนินการดังนี้ (1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับฝุายปกครองจัดรูปแบบการปกครองตนเอง
ของประชาชนเป็นชุมชนในท้องถิ่นที่เป็นเขตเมืองโดยและให้มีการเลือกตั้งผู้แทนให้มีหน้าที่ในการ
ดูแลชุมชนภายใต้กรอบของกฎหมายและภายใต้การก ากับ ควบคุม ดูแล (2) ส่งเสริมและพัฒนาการ
ประกอบอาชีพแบบพ่ึงพาตนเองแก่ประชาชน โดยค านึงถึงวัตถุดิบทรัพยากรธรรมชาติที่มีในท้องถิ่น 
ตามศักยภาพของแต่ละะท้องถิ่นและส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเชิงนิเวศน์ 
(4) ส่งเสริมการประกอบอาชีพแบบพ่ึงพาตนเองท าเองใช้เอง (5) สนับสนุนระบบสหกรณ์เพ่ือการ
ประกอบอาชีพ (6) สนับสนุนการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยในชุมชนด้วยตนเอง (7) 
สนับสนุนการจัดตลาดนัดเพ่ือการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า (8) สนับสนุนการออมทรัพย์เพ่ือการ
ประกอบอาชีพ 
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 6.2 องค์ประกอบการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักศีล 5 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง มีการด าเนินการดังนี้ (1) ด าเนินการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 โดยจัด
กิจกรรมพุทธศาสนา (2) จัดให้มีการปฏิบัติธรรมเพ่ือส่งเสริมจิตใจ (3) อบรมให้ความรู้การจัด
หลักสูตรธรรมศึกษา (4) น าเทคโนโลยีมาใช้ติดตั้งกล้องวงจรปิดการเพ่ิมแสงสว่างไฟฟูา (5) อบรม 
การเพ่ิมรายได้ลดรายจ่ายโดยการท าบัญชีครัวเรือน (6) ส่งเสริมสถาบันครอบครัว คัดเลือก
ครอบครัวอบอุ่นร่วมท ากิจกรรมร่วมกัน สนับสนุนการมีความจริงใจ ความซื่อสัตย์ ให้เกียรติต่อสามี-
ภรรยา (7)จัดการประชาพิจารณ์เพ่ือหาทางออกร่วมกันให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเต็มที่ (8) จัด
กิจกรรมเพื่อลด ละ เลิก การดื่มสุราและงดกิจกรรมที่มีสุรา  
 6.3 กลยุทธ์การเสริมสร้างความสมานฉันท์ตามหลักศีล 5 ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภาคกลางตอนล่าง ประกอบด้วย (1) กลยุทธ์ระบบครอบครัวแบบพุทธมามกะ ด้วยการด าเนินการ
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 และจัดกิจกรรมเพ่ือสืบทอดพุทธศาสนา (2) กลยุทธ์ระบบชุมชนแบบ
เศรษฐกิจ ด้วยการด าเนินการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นเพ่ือเป็นฐานการผลิต และสนับสนุน
การรวมกลุ่มของประชาชนเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง (3) กลยุทธ์รูปแบบความสามัคคีที่มีเสถียรภาพ 
ด้วยการด าเนินการโครงการสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ และสร้างความรัก ความสามัคคี 
ความร่วมมือจากประชาชนในลักษณะพลังแผ่นดิน และ(4) กลยุทธ์ระบบการปกครองที่มีธรรมาภิ
บาล ด้วยการด าเนินการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร และพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มี
ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน 
 

7. อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การเสริมสร้างความสมานฉันท์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาค
กลาง ตอนล่าง  มุ่งเน้นการค้นหารูปแบบกลยุทธ์การเสริมสร้างความสมานฉันท์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ภาคกลาง ตอนล่าง ตามหลักพุทธธรรม ที่จะส่งผลให้มีการเสริมสร้างความสมานฉันท์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลาง ตอนล่าง ได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลต่อการพัฒนา
ในทุกๆ ด้านอย่างยั่งยืนและอย่างมีบูรณาการตามหลักพุทธธรรม การอภิปรายผลการวิจัยมีประเด็น
ที่น่าสนใจ ต่อไปนี้ 
 7.1 กลยุทธ์ด้านระบบครอบครัวแบบพุทธมามกะ พบว่ามีแนวทางที่สามารถก าหนด
เป็นกลยุทธ์การเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักศีล 5 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาค
กลางตอนล่าง ดังนี้ ด าเนินการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในหมู่บ้าน หรือชุมชนที่พร้อม โดยจัด
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ส่งเสริมการรักษาศีล 5 จัดเทศนาธรรมเน้นแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
ชี้ประโยชน์ของการรักษาศีล 5 ผลการศึกษาวิจัยนี้สอดคล้องกับการศึกษาของพระมหากฤษฎา กิตฺติ
โสภโณ (แซ่หลี) ศึกษาเรื่อง “การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”พบว่าการสร้างความปรองดองสมานฉันท์นั้น เริ่ม
จากการสร้างความปรองดองในจิตใจของแต่ละคนก่อน เพ่ือสร้างสันติภาพสู่สังคมภายนอก โดยใช้
หลักการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ส่วนกระบวนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการ
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ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านศีล 5 (พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ (แซ่หลี), 2558.) และสอดคล้องกับ
การศึกษาของธีรชัย ชุติมันต์ ศึกษาเรื่อง “รูปแบบการจัดการชุมชนตามแนววิถีพุทธที่มีผลต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” พบว่า การจัดการชุมชนตามแนววิถีพุทธที่มีผลต่อ
การพัฒนาท้องถิ่น ด้วยหลักชุมชนดี เพราะคนมีศีล มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวคนในชุมชน รู้จัก
ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ขยันในการหาและ รักษาทรัพย์ อยู่อย่างปลอดภัย ชุมชนปลอดอบายมุข เป็น
สังคมที่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ แบ่งปันความรู้ ถ่ายทอดขนบธรรมประเพณีศิลปวัฒนธรรมให้ค าแนะน าที่
เป็นประโยชน์ต่อกัน (ธีรชัย ชุติมันต์, 2558.) 
 7.2 กลยุทธ์ด้านระบบชุมชนแบบเศรษฐกิจพอเพียง พบว่ามีแนวทางที่สามารถก าหนด
เป็นกลยุทธ์การเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักศีล 5 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาค
กลางตอนล่าง ดังนี้ จัดรูปแบบการปกครองตนเองของประชาชนเป็นชุมชนในเขตเมือง หรือให้จัดตั้ง
เป็นหมู่บ้านในท้องถิ่นที่เป็นชนบท และให้มีการจัดการปกครอง ดูแลตนเองในระดับหนึ่ง โดยให้มี
การเลือกตัวแทนเป็นผู้น าและคณะกรรมการด าเนินการ ให้มีอ านาจหน้าที่ในกรอบที่ก าหมาย
ก าหนดให้ ผลการศึกษาวิจัยนี้สอดคล้องกับการศึกษาของเดือนเพ็ญ พิงคหา ศึกษาเรื่อง“การมีส
วนรวมของประชาชนตอการบริหารงานแบบกระจายอ านาจ : กรณีศึกษาองคการบริหารสวนต าบล
ทุงก่อ กิ่งอ าเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย” พบว่าการจัดการบริหารงานแบบกระจายอ านาจโดย
ประชาชนมีสวนรวมเกี่ยวกับ การเลือกตั้งสมาชิกองคกรปกครองทองถิ่นโดยการไปลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งสมาชิกองคกรปกครองทองถิ่น การสงเสริมการศึกษาใหแกชุมชน การเสนอปญหาตาง ๆ 
ในทองถิ่น(เดือนเพ็ญ พิงคหา, 2549)  
 7.3 กลยุทธ์ด้านรูปแบบความสามัคคีที่มีเสถียรภาพ สรุปความคิดเห็นเพ่ือก าหนดเป็น
กลยุทธ์การเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักศีล 5 ดังนี้ สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
ให้ทุกคนในสังคมไทย เสริมสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตาม
สิทธิขั้นพ้ืนฐาน และสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนา การเสริมสร้างพลังให้
ทุกภาคส่วนสามารถเพ่ิมทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคม และมีส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมือง ผลการศึกษาวิจัยนี้สอดคล้องกับการศึกษาของประสงค์ โตนดศึกษาเรื่อง “การเสริมสร้าง
ความสมานฉันท์กับการแก้ไขวิกฤตความขัดแย้งใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้” พบว่าแนวทางการ
ส่งเสริมความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์สามารถสร้างความเป็นธรรม ความเสมอภาค การมีส่วนร่วม 
และสร้างจิตส านึกการเป็นพลเมืองของประเทศได้ โดยรัฐบาลต้องส่งเสริมความยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ในด้านการส่งเสริมให้ชุมชน มีบทบาทในการแก้ปัญหาด้วยชุมชนเอง (ประสงค์ โตนด, 
2556.) 
 7.4 กลยุทธ์ด้านรูปแบบการปกครองที่มีธรรมาภิบาล สรุปความคิดเห็นเพ่ือ ก าหนด
เป็นกลยุทธ์การเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักศีล 5 ดังนี้ พัฒนารูปแบบการปกครองให้มี
ธรรมภิบาล ตามแนวคิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานและ
การให้บริการประชาชน ค านึงถึงความต้องการของประชาชน พัฒนากลไกการท างานที่เข้มแข็งและ
โปร่งใส โดยอาศัยความร่วมมือเป็นภาคีหรือข้อตกลงความร่วมมือ และการบูรณาการระหว่าง
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หน่วยงาน ผลการศึกษาวิจัยนี้สอดคล้องกับการศึกษาของพระปลัดปิยศักดิ์ ปิยธมฺโม (พีรมณีวงศ์) 
ศึกษาเรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง” พบว่า
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ยึดหลักธรรมาภิบาล น าหลักนิติธรรมมาใช้ใน
งานบริหาร การปฏิบัติกฎระเบียบที่เป็นธรรมกับทุกฝุาย(พระปลัดปิยศักดิ์ ปิยธมฺโม (พีรมณีวงศ์), 
2558.) ตามข้อสรุปนี้สอดคล้องกับการศึกษาของพระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ (แซ่หลี ) ศึกษาเรื่อง 
“การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา”พบว่ากลยุทธ์ที่หนึ่งจัดตั้งศูนย์อ านวยการกลางและศูนย์อ านวยความสะดวก
ระดับชุมชนที่มีประสิทธิภาพ เช่น มีวัสดุอุปกรณ์ในการบันทึกและจัดเก็บข้อมูล เป็นศู นย์
ประสานงานและขับเคลื่อนโครงการ มีการด าเนินอย่างต่อเนื่อง(พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ (แซ่
หลี), 2558) 
 7.5 องค์ความรู้ จากการการวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การเสริมสร้างความสมานฉันท์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง” ที่ผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์เขียนเป็นองค์ความรู้
และอธิบายได้ตามแผนภาพ ดังนี้ 

 
   

 
แผนภาพแผนที่ 1 กลยุทธ์การเสริมสร้างความสมานฉันท์ตามหลักศีล 5   

  

หลักศีล 5 

ครอบครัว 
พทุธมามกะ 

ชมุชน 
เศรษฐกิจอเพียง 

ความสามคัคี 
ท่ีมีเสถียรภาพ 

การปกครอง 
ท่ีมีธรรมาภิบาล 
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 1) “ครอบครัวพุทธมามกะ” มีการจัดให้มีการอบรมปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนให้มีจิตใจ 
สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต และอบรมให้ความรู้แก่
เด็กและเยาวชนเกี่ยวกับหลักศาสนาพุทธ เพ่ือเป็นตัวแทนประชาสัมพันธ์หลักการที่ถูกต้อง มีการ
รณรงค์ให้ประชาชนเข้าวัดฟังธรรม ปฏิบัติธรรม รวมทั้งการสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการสืบ
ทอดพุทธศาสนาต่าง ๆ 
 2) “ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง” มีการสนับสนุนให้ประชาชนด าเนินชีวิตตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยส่งเสริมการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นเพ่ือเป็นฐานการผลิตทางด้าน
การเกษตรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชนน์สูงสุด ตามวิถีชีวิตดั้งเดิม บนพ้ืนฐานวัฒนธรรมของชุมชน 
และสนับสนุนวิทยากรในการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาการประกอบอาชีพให้ แก่ประชาชน โดย
ค านึงถึงวัตถุดิบทรัพยากรธรรมชาติที่มีในท้องถิ่น มีการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนาชุมชนและ
หมู่บ้านในพื้นที่ในลักษณะให้ด าเนินชีวิตแบบพ่ึงพาตนเองในหลายด้าน  
 3) “ความสามัคคีที่มีเสถียรภาพ” มีความร่วมมือกับฝุายปกครองและต ารวจสร้างความ
เป็นธรรมในสังคมตามแนวทางการสร้างความสมานฉันท์ สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
ให้ทุกคนในสังคมไทย การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และสร้างการมีส่วนร่วม
ในกระบวนการทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมทั้ งสนับสนุนการแสดงออกทางวัฒนธรรม 
ประเพณีของตนเองอย่างเต็มที่ภายใต้กรอบของกฎหมาย 
 4) “การปกครองที่มีธรรมาภิบาล” มีการปกครองที่มีธรรมภิบาล ตามแนวคิดการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ พร้อมที่จะบริการประชาชน 
อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่เลือกปฏิบัติ และมีศูนย์ช่วยเหลือประชาชนให้ค าแนะน า ค าปรึกษา ให้
ความความยุติธรรม มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ พร้อมที่จะบริการประชาชน อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

8. ข้อเสนอแนะ 
 8.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
 1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรจะมีการบูรณาการการเสริมสร้างความสมานฉันท์กับ
ภาครัฐอื่นในการด าเนินการ โดยควรจะเริ่มตั้งแต่การก าหนดนโยบาย การก าหนดแผนงาน โครงการ 
หรือกิจกรรม ตลอดจนการก าหนดการน าแผนการ โครงการ หรือกิจกรรมไปปฏิบัติเพ่ือให้เกิดผล
ส าเร็จที่แท้จริงต่อไป 
 2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรที่จะส่งเสริมเรื่องการศึกษา การให้ความรู้ ให้กับ
ประชาชนเกี่ยวกับกระบวนการการเสริมสร้างความสมานฉันท์อย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทุกพ้ืน
เพ่ือให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในขณะเข้าร่วมกิจกรรม หรือขณะได้รับการชี้แจง  
 3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรก าหนดให้การมีส่วนร่วมของภาครัฐอ่ืน ภาคเอกชน 
หรือประชาชน ผ่านการท าประชาคมโดยใช้ระบบหมุนเวียนไปตามหมู่บ้านด้วยการประสัมพันธ์ 



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 256058

ระบบตัวแทนในรูปของคณะกรรมการหมู่บ้าน การใช้ประเพณีท้องถิ่นในการเข้าไปร่วมกิจกรรมเพ่ือ
รับทราบปัญหา รวมทั้งการบริหารแบบมีส่วนร่วมทุกอย่างแบบองค์รวม  
 8.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีวิธีการในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ของ
ประชาชน ให้มีส่วนร่วมตั้งแต่การร่วมคิดนโยบาย การร่วมมือร่วมใจต่อนโยบาย การร่วมแรงร่วมลง
มือท าตามนโนบาย หรือแม้แต่การร่วมทุนตามนโยบาย ตลอดจนการร่วมรับผลประโยชน์อย่าง
เหมาะสม  
 2) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ควรใช้หลักคุณธรรมในการน าเพ่ือการช่วยเหลือ
ประชาชน ทุกคนต้องมีจิตอาสาและมีความเสียสละต่อส่วนร่วม มีการด าเนินโดยไม่แบ่งฝุาย การ
ประสานการปฏิบัติไปยังผู้น าท้องถิ่น ผู้น าองค์กร ผู้น าสถานศึกษา ผู้น าทางศาสนา ให้เป็นตัวกลาง
ในการเชื่อมความสัมพันธ์การด าเนินงาน 
 3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีผู้บริหาร ผู้น า และผู้ปฏิบัติงานที่มีความอ่อนน้อม
เสียสละต่อส่วนรวม รักษาสัจจะที่เคยพูดไว้ ผู้น าท้องถิ่นจะต้องรู้เรื่องกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ต้องมี
ความรอบรู้ชุมชมผู้น าท้องถิ่น มีระดับการศึกษาที่ดี มีความพร้อมด้านวิสัยทัศน์หากประชาชน
จะต้องเรียกร้องให้เปิดเผยข้อมูล 
 8.3 ข้อเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งต่อไป   
 1) ควรน าการศึกษาวิจัยกลยุทธ์การเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักศึล 5 นี้ไป
ศึกษาวิจัยในท้องถิ่นอ่ืน เพ่ือวัดค่าความสัมฤทธิ์ผล 
 2) ควรน าการศึกษาวิจัยกลยุทธ์การเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักศึล 5 นี้ไป
ศึกษาวิจัยในในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐอื่น  
 3) ควรน าการศึกษาวิจัยกลยุทธ์การเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักพุทธธรรมอ่ืน 
เพ่ือน ามาเปรียบเทียบผล 
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การจัดการความขัดแย้งทางการเมืองตามรูปแบบพุทธวิธี 
POLITICAL CONFLICT MANAGEMENT BASED ON  

A MODEL OF BUDDHIST APPROACH 
 

ชัยธนพล  ศรีจิวังษา 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ  1) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์สภาพความขัดแย้งทางการเมือง
ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน2) เพ่ือศึกษาวิธีการจัดการความขัดแย้งทางการเมืองโดย และ 3) เพ่ือน าเสนอ
การจัดการความขัดแย้งทางการเมืองตามรูปแบบพุทธวิธี 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ความขัดแย้งทางการเมืองไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน พบว่า แบ่งออกเป็น 4 ช่วงเวลา 
ได้แก่ (1) ความขัดแย้งทางการเมืองไทยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475เป็นความ
ขัดแย้งของกลุ่มชนชั้นน าทางการปกครอง (2) ความขัดแย้งทางการเมืองไทยช่วงเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง พ.ศ.2475 – พ.ศ.2540 เป็นความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างกลุ่มชนชั้นน าอ านาจนิยม
เผด็จการทหารกับชนชั้นน าอนุรักษ์ (3) ความขัดแย้งทางการเมืองไทย ช่วง พ.ศ.2540 - พ.ศ.2549
เป็นความขัดแย้งระหว่างชนชั้นน าอ านาจนิยมและกับกลุ่มทุนโลกาภิวัตน์ และ (4) ความขัดแย้งทาง
การเมืองเมืองไทย พ.ศ. 2550–2557 เป็นความขัดแย้งของกลุ่มชนชั้นน ากลุ่มกับทุนโลกาภิวัฒน์ 
 2. วิธีการจัดการความขัดแย้งทางการเมือง พบว่า มี 2 วิธี ได้แก่ การเจรจาต่อรอง ถือ
เป็นกลไกที่ส าคัญในการแก้ไขข้อขัดแย้งท าให้ได้ข้อยุติที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และ
การไกล่เกลี่ย ซ่ึงเป็นกระบวนการที่มีคนกลางเป็นผู้ช่วยเหลือ 
 3. การน าเสนอการจัดการความขัดแย้งทางการเมืองตามรูปแบบพุทธวิธี พบว่าใช้
หลักสังคหวัตถุ 4 ได้แก่ (1)ทาน การให้ที่เหมาะสมกับบริบททางการเมือง คือ อภัยทาน อันเป็น
หลักส าคัญในการที่จะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองอย่างยั่งยืน(2)ปิยวาจา การ
ใช้หลักการพูดจาด้วยสัมมาวาจาอันเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการเจรจาและไกล่เกลี่ยส าหรับการแก้ไข
ความขัดแย้งทางการเมืองอย่างยั่งยืน (3)อัตถจริยา การเยียวยารักษาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะ
ความขัดแย้งทางการเมืองและ( 4)สมานัตตา ความเสมอภาคในพ้ืนฐานของความเป็นมนุษย์ ความ
เป็นประชาชนคนไทยด้วยกันภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ 
ค าส าคัญ : ความขัดแย้งทางการเมือง,พุทธวิธี 
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 Objectives of this study were1) to analytically studythe conditions of 
political conflicts from the past to the present; 2) to study the ways of managing 
political conflicts; and 3) to propose the political conflict management based on a 
model of  Buddhist approach. 
 Findings of the study were as follows: 
 1. In respect of the conditions of political conflicts from the past to the 
present it found that 4 periods, namely,(1) Thai political conflicts before the change 
of government in 1932;(2) Thai political conflictsduring the changes of 
governmentfrom the year of1932 to1997; (3) Thai political conflicts fromthe year of 
1997to 1996; and (4) Political conflicts in Thailand from 2007-2014 that were the 
political conflicts between conservative capitalists andglobalization-based capitalist 
elites. 
 2. With respectto the ways of managing political conflictsit revealed that 
the effective ways of managing political conflicts were negotiationwhich was the 
key mechanism for resolving political conflicts bilaterally accepted, 
andreconciliation whichwas the process of resolving political conflicts with 
mediators to get  the common alternative leading to the agreement to meet the 
needs of various parties. 
 3. Regarding the proposal of the political conflict management based on a 
model of  Buddhist approachincluded  the Four Sacred Objects, namely,(1) Giving, 
(2)Kindly speech, (3)Rendering services, and (4) Even and equal treatment. 
 

Keywords: Political Conflict,Buddhist Approach 
 
1. บทน า 
 หลายปีที่ผ่านมา “ความขัดแย้งทางการเมือง” ในสังคมไทย เป็นปรากฏการณ์ที่คน
ทั่วไปเห็นและรู้สึกได้ชัดเจน ว่าเกิดการแบ่งฝักฝ่ายของประชาชนเป็นหลากหลายกลุ่มต่างความคิด
ทางการเมือง โดยเฉพาะระหว่างกลุ่มเสื้อเหลือง และกลุ่มเสื้อแดง ซึ่ง ความขัดแย้งทางการเมือง
ระหว่างคนต่างสีที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ มิใช่เป็นเพียงความขัดแย้งระหว่างบุคคล และดูจะมีนัยส าคัญ
มากกว่าการต่อสู้ระหว่าง ทักษิณ ชินวัตร และพวก กับฝ่ายตรงข้ามเท่านั้น หากความขัดแย้ง
ดังกล่าว เป็นเรื่องของการช่วงชิงผลประโยชน์ระหว่างชนชั้นน าทางการเมืองเท่านั้น ย่อมมิอาจขยาย
วงไปอย่างกว้างขวางทั่วประเทศได้เลย การที่ผู้คนระดับรากหญ้าจ านวนนับแสน ถือตัวเองว่าเป็น
พวกเดียวกันกับกลุ่มของทักษิณ ชินวัตร และกล้าท้าทายอ านาจรัฐ ย่อมมิใช่เพราะอ านาจเงินของ
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ทักษิณ ชินวัตร เท่านั้น หากยังเป็นการแสดงออกของประชาชนจ านวนมากที่ไม่พึงพอใจกับสภาพ
เศรษฐกิจการเมืองที่เป็นอยู่และเชื่อว่าทักษิณ ชินวัตร เป็นตัวแทนของระบอบการเมืองที่พึง
ปรารถนาของพวกเขา ไม่ผิดหากจะกล่าวว่านี่เป็นความขัดแย้งระหว่างอุดมการณ์ต่างสี ที่มองเห็น
ระบอบการเมืองที่พึงปรารถนาแตกต่างกัน โดยเฉพาะนิยามของประชาธิปไตยและความสัมพันธ์
ทางอ านาจระหว่างสถาบัน และกลุ่มชนต่างๆ และสาเหตุส าคัญประการหนึ่ง ที่ท าให้ผู้ คนทั้ง
ประเทศมองเป้าหมายทางการเมืองแตกต่างกันเป็นสองฝ่ายอย่างชัดเจนก็คือ ความเหลื่อมล้ าทาง
เศรษฐกิจและสังคมระหว่างคนในชาติ จะเห็นได้ว่าการต่อสู้ทางการเมืองระยะนี้ แม้ว่าด้านหนึ่งจะ
เป็นการต่อสู้เพื่อช่วงชิงอ านาจและผลประโยชน์ทางการเมือง แต่ไม่อาจปฏิเสธได้ว่ามีการต่อสู้ในเชิง
อุดมการณ์ทางการเมืองด้วยเช่นเดียวกัน (พระไพศาล วิสาโล, มิถุนายน 2558) 
 ในขณะที่แนวทางในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทั้งทางการเมืองและทางสังคมนั้น มีผู้
ศึกษาวิจัยวิจัยเกี่ยวกับความขัดแย้งนี้ไว้หลายท่าน โดยมุ่งเน้นที่การศึกษาความขัดแย้งและการแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งเชิงพุทธ ได้แก่ในงานวิจัยของ ชลากร เทียนส่องใจ (ทพ.ชลากร  เทียนส่องใจ,2554) 
และในงานวิจัยของชลากร เทียนส่องใจ ได้น าเสนอแนวทางแก้ปัญหาเชิงพุทธโดยใช้หลักการและ
วิธีการในการเจรจาไกล่ เกลี่ย เชิงพุทธประกอบไปด้วย 9 ขั้นตอน ซึ่ งได้แก่  (1 ) คุมสติ - 
Mindfulness Control (2) ท าหน้าที่กัลยาณมิตร - Education Process (3) สื่อสารอย่างลึกซึ้ง - 
Deep Communication(4) วิเคราะห์เรื่องราว - Issues Analysis(5) เข้าถึงวิธีการ- Approaching 
to Strategies (6) คิดอย่างแยบคาย - Thinking Wisely(7) หาจุดสนใจ - Interest Finding (8) 
เสนอทางเลือก - Option Creating และ (9) สร้างสัมพันภาพอันดี -New Relationship Building 
ในขณะที่กษิรา เทียนส่องใจ เสนอว่า แนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งนั้นเสนอแนะให้ใช้
แนวคิดอภัยทานโดยพุทธสันติวิธี  ประกอบด้วย1) อภัยทางทางกาย 2) อภัยทานทางวาจา และ 3) 
อภัยทานทางใจ สามารถน ามาเป็นรูปแบบส าหรับจัดการปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทยได้ ซึ่งไม่
เพียงแต่สามารถใช้ได้ในรูปแบบการแก้ไขหลังจากความขัดแย้งเกิดขึ้นแล้วยังสามารถใช้เป็นรูปแบบ
ของการป้องกันเพื่อไม่ให้ความขัดแย้งก่อตัวอีกด้วย จากแนวคิดเกี่ยวกับความขัดแย้งที่ได้อธิบายมา
ข้างต้นโดยมุ่งเน้นแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งตามแนวทางพระพุทธศาสนาโดยการน าหลัก
ทางพระพุทธศาสนามาบูรณาการกับแนวคิดการแก้ไขความขัดแย้งทางทฤษฎีตะวันตก จนเกิดเป็น
องค์ความรู้ “การบริหารความขัดแย้งเชิงพุทธบูรณาการ” ซึ่งการบริหารความขัดแย้งเป็นการใช้ทั้ง
ศาสตร์และศิลป์ ในการน าทรัพยากร การบริหารความขัดแย้งมาประกอบกันตามกระบวนการ
บริหารความขัดแย้งให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะการบริหาร
ความขัดแย้งนั้น มีหลักเกณฑ์ ที่สามารถน าไปศึกษาค้นคว้าได้อย่างมีระบบ ระเบียบ สาเหตุที่
เรียกว่า ศิลป์ ก็เพราะ พฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งหลาย ๆ ประการ (พรรณราย ทรัพยะประภา, 
2532: 1) เพราะในสังคมยุคปัจจุบันนี้เป็นยุคของความขัดแย้งในแต่ละวันจะพบกับความขัดแย้ง
หลาย ๆ อย่าง ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่ไม่มีใครปรารถนา แต่ก็เป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงพ้น ตราบใดที่
มนุษย์ยังมีชีวิตอยู่และอยู่ร่วมกับคนอ่ืนในสังคม เมื่อไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงความขัดแย้งได้จึงควร
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จะต้องรู้จักและเข้าใจความขัดแย้ง แปลงสภาพความขัดแย้งให้เป็นประโยชน์ (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์
, 2534: 1) 
 จากการสังเคราะห์แนวคิดของความขัดแย้งในบริบทต่าง ๆ และแนวทางแก้ไขความ
ขัดแย้งเชิงพุทธบูรณาการที่ได้อธิบายมาข้างต้น ผู้วิจัยมีความประสงค์จะศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัญหา
ความขัดแย้งทางการเมือง เพ่ือวิเคราะห์ความขัดแย้งทางการเมือง รวมทั้งเสนอทางออกเพ่ือยุติ
ความขัดแย้ง เพ่ือน าไปสู่การสร้างสังคมแห่งสันติสุข ทั้งนี้โดยผู้วิจัยจะท าการศึกษาในประเด็นของ
สาเหตุ วิธีการ และรูปแบบ ของความขัดแย้งที่น ามาใช้ในการจัดการความขัดแย้ง โดยมีความ
เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้โดยคาดว่าประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับคือผลที่ได้
จากการศึกษาจะน ามาสู่การสั่งสมความรู้เชิงวิชาการเพ่ิมขึ้นในด้านการก่อตัวและพัฒนาการการ
จัดการความขัดแย้งทางการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของประเทศไทย รวมถึงความรู้ที่ได้จะ
สามารถใช้เป็นแนวทางการจัดการความขัดแย้งทางการเมือง เพ่ือสังคมไทยไปสู่เป้าหมายการเป็น
สังคมสันติสุขอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเลือกวิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบความขัดแย้งที่เป็นปรากฎการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน เพ่ือหาข้อสรุป
เกี่ยวกับรูปแบบของความขัดแย้งและปัจจัยที่ส่งผลต่อความขัดแย้งทางการเมือง และรูปแบบการ
แก้ไขความขัดแย้งโดยบูรณาการหลักการบริหารความขัดแย้งตามหลักทฤษฎีตะวันตกและหลักทาง
พระพุทธศาสนา เพื่อหารูปแบบการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง  และสามารถน าไปสู่การ
ก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการที่เป็นรูปธรรม สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง และ
แก้ปัญหาความขัดแย้งในทางการเมืองได้อย่างได้ผลและยั่งยืนต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์สภาพความขัดแย้งทางการเมืองตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 
 2. เพื่อศึกษาการจัดการความขัดแย้งทางการเมืองโดยวิธีการทูตเชิงสันติ 
 3. เพื่อน าเสนอการจัดการความขัดแย้งทางการเมืองตามรูปแบบพุทธวิธี 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตของการวิจัย ดังนี้ 
 3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ได้ก าหนดขอบข่ายของเนื้อหาที่จะศึกษาขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับ

ความขัดแย้งทางการเมืองในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ใช้ความขัดแย้งทางการเมืองไทยตั้งแต่อดีต โดย
เริ่มตั้งแต่ความขัดแย้งทางการเมืองในช่วงก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 จนถึงช่วง พ.ศ.
2557 กับการจัดการความขัดแย้งทางการเมืองตามแนวพุทธวิธีโดยใช้หลักสังคหวัตถุ 4    

 3.2 ขอบเขตด้านตัวแปร  
 ในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ได้

ก าหนดตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ดังนี้ 
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 1) ตัวแปรต้น (Independent Variables) ได้แก่ผู้ให้ข้อมูลหลักเพ่ือการวิจัยเรื่องนี้
ประกอบด้วยนักการเมือง นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองและพระภิกษุ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบูรณาการหลักทางพระพุทธศาสนา 

 2)  ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ การจัดการความขัดแย้งทางการเมือง
ตามรูปแบบพุทธวิธี 

 3.3 ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลหลัก 
 ประกอบด้วยนักการเมือง นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองและ

พระภิกษุผู้เชี่ยวชาญด้านการบูรณาการหลักทางพระพุทธศาสนา จ านวน 25 รูป/คน โดยการเลือก
ผู้ให้ข้อมูลหลักแบบเจาะจง (Purposive Selection) 

 3.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 การศึกษาวิจัยเรื่องนี้ ด าเนินการศึกษาวิจัยตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 – สิงหาคม พ.ศ. 

2559  รวมระยะเวลา 8 เดือน 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “การจัดการความขัดแย้งทางการเมืองตามรูปแบบพุทธวิธี” ครั้งนี้ผู้วิจัยได้
ก าหนดวิธีด าเนินการวิจัยไว้ตามล าดับดังนี้ 

 4.1รูปแบบการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview)  

 4.2 ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
 ในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตผู้ให้ข้อมูลหลักไว้ 3 กลุ่ม จ านวน 25 

รูป/คน ดังนี้ 
 1)  กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเมือง จ านวน 9 ท่าน โดยการเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักแบบ

เจาะจง (Purpose Selection) 
 2) กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิด้านสันติวิธี จ านวน 7 ท่าน โดยการเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักแบบเจาะจง 

(Purpose Selection) 
 3) กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิด้านพระพุทธศาสนา  จ านวน 9 ท่าน โดยการเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก

แบบเจาะจง (Purpose Selection) 
 4.3เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 ในการสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
interview) ผู้วิจัยได้สร้างโดยก าหนดค าถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยใน 3 ประเด็น
หลัก ดังนี้  

 1)สภาพความขัดแย้งทางการเมืองตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 
 2)แนวทางการจัดการความขัดแย้งทางการเมืองโดยวิธีการทูตเชิงสันติ 
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 3)การจัดการความขัดแย้งทางการเมืองตามรูปแบบพุทธวิธี 
 4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวมข้อมูลในการวิจัยนี้ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยขอหนังสือจาก
ศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราวิทยาลัย ลงนามโดย
ผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ส่งไปถึงผู้ให้ข้อมูลหลัก 
และด าเนินการสัมภาษณ์ โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth interview)จากผู้ให้ข้อมูลหลัก
ตามท่ีได้มีการนัดหมายวัน เวลา และสถานที่ในการสัมภาษณ์ 
 4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ในการวิจัยเรื่องนี้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview) และการสนทนากลุ่มย่อย (Focus GroupDiscussion) โดยใช้วิธีการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) เพ่ือจัดหมวดหมู่ของเนื้อหา (Category) แล้วน ามา
สังเคราะห์เชิงระบบ (Systematicsynthesis) เพ่ือหาประเด็นร่วมหรือประเด็นหลักและอธิบาย
เนื้อหา  
 
5. ผลการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ มีผลการวิจัยที่สรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้  
 1. ความขัดแย้งทางการเมืองไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน:ความขัดแย้งทางการเมืองไทย
แบ่งออกเป็น 4 ช่วงเวลา ได้แก่ 1) ความขัดแย้งทางการเมืองไทยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 
พ.ศ.2475เป็นความขัดแย้งของกลุ่มชนชั้นน าทางการปกครอง 2) ความขัดแย้งทางการเมืองไทยช่วง
เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 – พ.ศ.2540 ความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างกลุ่มชนชั้นน า
อ านาจนิยมเผด็จการทหารกับชนชั้นน าอนุรักษ์ ซึ่งใช้พลังประชาธิปไตย เป็นตัวขับเคลื่อน จนถึงยุค
ประชาธิปไตยเบ่งบาน 3) ความขัดแย้งทางการเมืองไทย ช่วง พ.ศ.2540 - พ.ศ.2549ความขัดแย้ง
ทางการเมืองช่วงนี้เป็นความขัดแย้งระหว่างชนชั้นน าอ านาจนิยมและอนุรักษ์นิยมตลอดจนกลุ่มทุน
อนุรักษ์นิยม กับกลุ่มชนชั้นน ากลุ่มทุนโลกาภิวัตน์ และ 4) ความขัดแย้งทางการเมืองเมืองไทย พ.ศ. 
2550–2557 เป็นความขัดแย้งของกลุ่มทุนอนุรักษ์นิยมกับกลุ่มชนชั้นน ากลุ่มทุนโลกาภิวัฒน์การ
ขัดแย้งครั้งนี้ด ารงอยู่ยาวนานจนกระทั่งปัจจุบัน 
 2. แนวทางแก้ไขความขัดแย้งทางการเมืองโดยวิธีทางการทูตเชิงสันติ :การแก้ไขความ
ขัดแย้งทางการเมืองโดยวิธีแห่งการทูตเชิงสันติ เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง โดย
จ าแนกออกเป็น 4 วิธี ได้แก่ การเจรจา การไกล่เกลี่ย การไต่สวน และการประนีประนอม การวิจัย
นี้ได้เลือกแนวทางในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 2 แนวทางได้แก่ การเจรจาต่อรอง ถือเป็นกลไกที่
ส าคัญในการแก้ไขข้อขัดแย้งท าให้ได้ข้อยุติที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และการไกล่เกลี่ย 
ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีคนกลางเป็นผู้ช่วยเหลือในการแยกประเด็นความขัดแย้งเพ่ือสร้างทางเลือก
ร่วมกัน แล้วน ามาสู่ข้อตกลงที่สนองความต้องการของฝ่ายต่างๆได้อย่างมีนัยส าคัญ 
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 3. การน าเสนอการจัดการความขัดแย้งทางการเมืองตามรูปแบบพุทธวิธี :การจัดการ
ความขัดแย้งทางการเมืองตามรูปแบบพุทธวิธีในงานวิจัยนี้ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ได้แก่1)ทาน การให้ที่
เหมาะสมกับบริบททางการเมือง คือ อภัยทาน อันเป็นหลักส าคัญในการที่จะน าไปสู่การแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งทางการเมืองอย่างยั่งยืน2)ปิยวาจา การใช้หลักการพูดจาด้วยสัมมาวาจาอันเป็นพ้ืนฐาน
ส าคัญในการเจรจาและไกล่เกลี่ยส าหรับการแก้ไขความขัดแย้งทางการเมืองอย่างยั่งยืน 3)อัตถจริยา 
การเยียวยารักษาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะความขัดแย้งทางการเมืองและ4)สมานัตตา ความ
เสมอภาคในพ้ืนฐานของความเป็นมนุษย์ ความเป็นประชาชนคนไทยด้วยกันภายใต้การปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ 
 
6. อภิปรายผล 
 ในการวิจัยเรื่อง “การจัดการความขัดแย้งทางการเมืองตามรูปแบบพุทธวิธี” นี้ วิจัยสามารถ
อภิปรายผลการวิจัย โดยมีประเด็นส าคัญ ดังนี้  

 1. ความขัดแย้งทางการเมืองไทยตั้งแต่อดีต -ปัจจุบัน:ความขัดแย้งทางการ
เมืองไทยแบ่งออกเป็น 4 ช่วงเวลา ได้แก่ 1) ความขัดแย้งทางการเมืองไทยก่อนการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง พ.ศ.2475 เป็นความขัดแย้งของกลุ่มชนชั้นน าทางการปกครอง 2) ความขัดแย้งทางการ
เมืองไทยช่วงเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 – พ.ศ.2540 ความขัดแย้งทางการเมืองระหว่าง
กลุ่มชนชั้นน าอ านาจนิยมเผด็จการทหารกับชนชั้นน าอนุรักษ์ ซึ่งใช้พลังประชาธิปไตย เป็นตัว
ขับเคลื่อน จนถึงยุคประชาธิปไตยเบ่งบาน 3) ความขัดแย้งทางการเมืองไทย ช่วง พ.ศ.2540 - พ.ศ.
2549ความขัดแย้งทางการเมืองช่วงนี้เป็นความขัดแย้งระหว่างชนชั้นน าอ านาจนิยมและอนุรักษ์นิยม
ตลอดจนกลุ่มทุนอนุรักษ์นิยม กับกลุ่มชนชั้นน ากลุ่มทุนโลกาภิวัตน์ และ 4) ความขัดแย้งทาง
การเมืองเมืองไทย พ.ศ. 2550–2557 เป็นความขัดแย้งของกลุ่มทุนอนุรักษ์นิยมกับกลุ่มชนชั้นน า
กลุ่มทุนโลกาภิวัฒน์การขัดแย้งครั้งนี้ด ารงอยู่ยาวนานจนกระทั่งปัจจุบัน  ซึ่งความขัดแย้งทางชนชั้น
น าตามมุมมองจากปัจจุบันสู่อนาคต จากผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ สืบสวัสดิ์  
วุฒิวรดิษฐ์ ได้วิจัยเรื่อง การยุบพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญ 2550 กับการพัฒนาทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย ผลการวิจัยพบว่า การยุบพรรคการเมืองและการตัดสิทธิทางการเมืองเป็น
เครื่องมือที่ถูกน ามาใช้เป็นเครื่องตอบโต้พรรคการเมืองฝ่ายตรงข้าม  เพ่ือพยายามรักษาสมดุลแห่ง
อ านาจให้ตัวเอง การยุบพรรคการเมืองในประเทศไทยจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทาง
การเมืองไปโดยปริยาย หาใช่เป็นการท าลายการพัฒนาการเมืองไม่ (สืบสวัสดิ์  วุฒิวรดิษฐ์, 2557) 
 2. แนวทางแก้ไขความขัดแย้งทางการเมืองโดยวิธีทางการทูตเชิงสันติ :การแก้ไขความ
ขัดแย้งทางการเมืองโดยวิธีแห่งการทูตเชิงสันติ เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง โดย
จ าแนกออกเป็น 4 วิธี ได้แก่ การเจรจา การไกล่เกลี่ย การไต่สวน และการประนีประนอม การวิจัย
นี้ได้เลือกแนวทางในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 2 แนวทางได้แก่ การเจรจาต่อรอง ถือเป็นกลไกที่
ส าคัญในการแก้ไขข้อขัดแย้งท าให้ได้ข้อยุติที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และการไกล่เกลี่ย 
ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีคนกลางเป็นผู้ช่วยเหลือในการแยกประเด็นความขัดแย้งเพ่ือสร้างทางเลือก
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ร่วมกัน แล้วน ามาสู่ข้อตกลงที่สนองความต้องการของฝ่ายต่างๆได้อย่างมีนัยส าคัญ จากผลการวิจัย
ดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณพงศ์ วิไลรัตน์ ได้วิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพในการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทของอ าเภอในประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า1) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของอ าเภอใน
ปัจจุบันมีปัญหาอุปสรรคหลายประการ เช่นขั้นตอนการด าเนินงาน ผู้บริหาร การประเมินผล ผู้ไกล่
เกลี่ย สถานที่และวัสดุอุปกรณ์ การสื่อสารไปยังประชาชนเป็นต้น 2) การบริหารจัดการการไกล่
เกลี่ยข้อพิพาทของอ าเภอยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการไกล่
เกลี่ยข้อพิพาท ที่ควรน ามาใช้ในการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทของอ าเภอมี 6 ปัจจัย ได้แก่ภาวะผู้น า 
การวางแผนกลยุทธ์ คุณลักษณะของผู้ไกล่เกลี่ย การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารทรัพยากร
ในการไกล่เกล่ียข้อพิพาท และการประชาสัมพันธ์ และ 4) รูปแบบการบริหารจัดการการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทของอ าเภอที่มีประสิทธิภาพมี 4 ด้าน คือ การวางแผนและประเมินผล บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การสื่อสารกับประชาชน รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์และสถานที่ (วรรณพงศ์ วิไล
รัตน์, 2557) 
 3. การน าเสนอการจัดการความขัดแย้งทางการเมืองตามรูปแบบพุทธวิธี :การจัดการ
ความขัดแย้งทางการเมืองตามรูปแบบพุทธวิธีในงานวิจัยนี้ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ได้แก่1)ทาน การให้ที่
เหมาะสมกับบริบททางการเมือง คือ อภัยทาน อันเป็นหลักส าคัญในการที่จะน าไปสู่การแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งทางการเมืองอย่างยั่งยืน2)ปิยวาจา การใช้หลักการพูดจาด้วยสัมมาวาจาอันเป็นพ้ืนฐาน
ส าคัญในการเจรจาและไกล่เกลี่ยส าหรับการแก้ไขความขัดแย้งทางการเมืองอย่างยั่งยืน 3)อัตถจริยา 
การเยียวยารักษาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะความขัดแย้งทางการเมืองและ4)สมานัตตา ความ
เสมอภาคในพ้ืนฐานของความเป็นมนุษย์ ความเป็นประชาชนคนไทยด้วยกันภายใต้การปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ จากผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ทพญ.กษิราเทียนส่องใจได้วิจัยเรื่องการศึกษาวิเคราะห์อภัยทานเพ่ือการจัดการความขัดแย้งใน
สังคมไทยปัจจุบัน ผลการวิจัยพบว่า อภัยทาน มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกว่าเป็นมหาทาน มี
ความหมายว่า การให้ความไม่มีภัย การพัฒนาอภัยทานเร่ิมที่ สัมมาทิฏฐิ และ สัมมาสังกัปปะ ซึ่ง
เป็นหลักพ้ืนฐาน เพ่ือให้เกิดอภัยทานที่ประกอบไปด้วย เมตตาธรรม ขันติธรรม และ ศีล 5 ส าหรับ
กรอบแนวทางของการปฏิบัติของอภัยทาน คือ พรหมวิหารธรรม สาราณียธรรม และสังคหวัตถุ 4 
โดยวิธีการปฏิบัตินั้นแบ่งออกได้เป็น อภัยทานทางใจ อภัยทานทางวาจา และอภัยทานทางกาย ซึ่ง
อภัยทานเป็นพุทธสันติวิธี ที่ใช้น ามาเป็นรูปแบบส าหรับจัดการปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทยได้ 
ซึ่งไม่เพียงแต่สามารถใช้ได้ในรูปแบบการแก้ไขหลังจากความขัดแย้งเกิดขึ้นแล้วงสามารถใช้เป็น
รูปแบบของการป้องกันเพ่ือไม่ให้ความขัดแย้งก่อตัวอีกด้วย อภัยทานทางใจนับว่ามีบทบาทส าคัญ
อย่างย่ิงในการพัฒนาให้มีความอดทน มีความเมตตา ไม่อาฆาตพยาบาทโกรธแค้น อภัยทานทาง
วาจา คือ การพูดท่ียึดหลักสัมมาวาจา และการกล่าวค าว่า “ขอโทษ” ส าหรับอภัยทานทางกาย คือ 
การแสดงพฤติกรรมเคารพ และให้เกียรติในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยวิธีการของอภัยทาน
ดังกล่าวมาทั้งหมดท าให้การยึดมั่นในความเป็นอัตตลักษณ์สลายลง สามารถแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งได้ในที่สุด (กษิรา  เทียนส่องใจ, 2554) 
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7. ข้อเสนอแนะ 
 ในการวิจัยเรื่อง “การจัดการความขัดแย้งทางการเมืองตามรูปแบบพุทธวิธี” จากข้อค้นพบจาก
การวิจัย ผู้วิจัยจึงเสนอแนะแนวทางเพ่ือเป็นแนวทางในการเลือกน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนาการเมือง ดังนี้  
 7.1 ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติการ 
 ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัตินี้ ได้เสนอแนะจากผลการวิจัยในประเด็นที่เห็นว่าส าคัญและ
ควรเป็นประเด็นเร่งด่วนต่อการจัดการความขัดแย้งทางการเมือง ดังนี้ 
 1. จากบริบทของความขัดแย้งทางการเมืองเป็นความแตกต่างในเชิงความคิดการจัดวาง
คุณค่าของอุดมการณ์ประชาธิปไตยและความชอบธรรมในการจัดการผลประโยชน์ ซึ่งรัฐบาลควรน า
หลักทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้เพ่ือเป็นคุณอนันต์ต่อการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ดังนี้ 
  1.1ทานคือ การให้ การเสียสละ การแบ่งปันเพ่ือประโยชน์แก่คนอ่ืน ซึ่งสิ่งอันเป็น
ที่สุดแห่งการให้ก็คือ อภัยทาน อันเป็นหลักส าคัญในการที่จะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ทางการเมือง โดยการออกกฎหมายนิรโทษกรรมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมแก่ผู้ที่เก่ียวข้อง 
  1.2ปิยวาจาคือ การพูดจาด้วยสัมมาวาจาอันเป็นข้อควรแก่การปฏิบัติคือการพูด
ความจริงไม่พูดบิดเบือนพูดวาจาไพเราะ สุภาพประกอบด้วยสารัตถะคือเป็นประโยชน์และพูดด้วย
ปรารถนาดี ด าเนินการโดยการเปิดเผยข้อเท็จจริงในการด าเนินงานของรัฐบาลอย่างโปร่งใส มีการ
สื่อสารด้วยความเข้าใจอันดีทั้งสองฝ่ายที่ขัดแย้งทางการเมือง 
  1.3 อัตถจริยาคือ การช่วยเหลือกัน การช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสิ่งที่จะเป็น
ประโยชน์ รัฐบาลควรจัดการเยียวยารักษาของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะความขัดแย้งทาง
การเมืองทั้งทางกายและใจ โดยออกเป็นระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมาย ให้ครอบคลุมความ
เสียหายทุกกลุ่ม อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
  1.4สมานัตตา คือ การเสมอภาคในพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ ความเป็น
ประชาชนคนไทยด้วยกันภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ 
รัฐบาลควรก าหนดแนวทางในการพิจารณาให้คุณและโทษ แก่ผู้ที่สร้างความขัดแย้งทางการเมือง
อย่างเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย หากเป็นการท าผิดกฎหมายควรจะต้องได้รับการพิจารณาโทษอย่างไม่มี
การละเว้นหรือเลือกปฏิบัติเฉพาะคนที่อยู่คนละขั้วอ านาจกับตน 
 2. ในฐานะท่ีประเทศไทยเป็นประเทศที่ประชาชนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนควรจะได้ร่วมมือกัน มีการส่งเสริม และเผยแพร่ให้ประชาชนน ารูปแบบของการ
เจรจาไกล่เกลี่ยเชิงพุทธ อันเป็นการประยุกต์และบูรณาการหลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้า เพ่ือ
น ามาจัดการกับปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทย ซึ่งในปัจจุบัน การเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลางนั้น 
ก าลังเป็นวิธีที่ได้รับความนิยม และน ามาใช้อย่างแพร่หลาย ทั้งในศาลแพ่ง ศาลทรัพย์สินทางปัญญา
และการค้าระหว่างประเทศกลาง และศาลอาญา ซึ่งเป็นคดีที่เป็นความผิดอันยอมความได้ 
 7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 256070

 หากมีการวิจัยเกี่ยวกับ “การจัดการความขัดแย้งทางการเมืองตามรูปแบบพุทธวิธี” ในครั้ง
ต่อไป ผู้วิจัยขอเสนอแนะการด าเนินการวิจัยในลักษณะต่อไปนี้ 
 1) ควรด าเนินการในลักษณะของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory 
Action Research) ซึ่งเป็นใช้วิธีการปฏิบัติ กระบวนการพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง การเรียนรู้
จากการวิจัยเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง
เป็นการเฉพาะ  
 2) ควรเพิ่มกรณีศึกษาจากบริบทที่เก่ียวข้องกับการเมืองในด้านอื่น ๆ เช่น การมีส่วน
ร่วมทางการเมือง การขับเคลื่อนประชาธิปไตย เป็นต้น เพ่ือเพ่ิมบริบทของการวิจัยให้ได้องค์ความรู้
และรูปแบบการพัฒนาการเมืองที่หลากหลาย  
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การพัฒนาการบริหารจัดการสาธารณสงเคราะห์เพ่ือชุมชนของวัดในจังหวัดชลบุรี 
THE DEVELOPMENT OF MANAGEMENT IN PUBLIC WELFARE FOR COMMUNITY OF 

TEMPLE IN CHOMBURI PROVINCE 
 

พระครูสุทธิพงศ์มุนี (สมคิด อคฺคธมฺโม/สงพูล)* พระอุดมสิทธินายก** บุษกร วัฒนบุตร*** 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการสาธารณสงเคราะห์เพ่ือ

ชุมชนของวัดในจังหวัดชลบุรี 2. เพ่ือศึกษาวิธีการบริหารจัดการสาธารณสงเคราะห์เพ่ือชุมชนของวัด
ในจังหวัดชลบุรี 3. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการสาธารณสงเคราะห์เพ่ือชุมชน
ของวัดในจังหวัดชลบุรี  

ระเบียบวิธีวิจัยเป็นแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ระหว่างการวิจัยเชิง
คุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ( In-depth 
interview) จ านวน 17 รูป/คน เลือกแบบเจาะจงจากผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือในการเก็บข้อมูล ได้แก่ 
แบบสัมภาษณ์เชิงลึกที่มีโครงสร้าง เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว และตรวจสอบข้อมูล
จากผู้มีส่วนร่วมในการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) จ านวน 11 รูป/คน 
วิเคราะห์ข้อมูลจากทั้งสองขั้นตอนโดยการพรรณนาความการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง 300 รูป สุ่มตัวอย่างแบบง่าย จากประชากรคือ พระสงฆ์จ านวน 616 รูป โดยใช้สูตรของ
ของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) เครื่องมือเก็บข้อมูลได้แก่ แบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. การบริหารจัดการสาธารณสงเคราะห์เพ่ือชุมชนของวัดในจังหวัดชลบุรี ด้านการด าเนิน
กิจการเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูลชุมชน จัดตั้งศูนย์อบรมสัมมนาอาชีพแก่ประชาชนเป็นสถานพยาบาลที่
รักษาผู้เจ็บปุวยตามภูมิปัญญา ให้ความรู้ของพระสงฆ์ประชาชนต้องได้รับการพัฒนาจิตใจให้เป็นคนดี
มีคุณธรรมจริยธรรมเข้าใจและปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสงเคราะห์ในการให้ธรรม
มากกว่าให้วัตถุและรู้จักแก้ปัญหาด้วยตัวเอง  ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้ อ่ืนเพ่ือ
สาธารณประโยชน์ ปรับปรุงส่งเสริมให้ชุมชนดีขึ้นหรือมีวิวัฒนาการดีขึ้นมีวิวัฒนาการให้ดีขึ้นคือเจริญ
ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมการพัฒนาชุมชนนั้นจะต้องพัฒนาทางด้านวัตถุและพัฒนาด้าน
จิตใจและส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลสถานที่อันเป็นสาธารณ

                                                                    
* หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
** ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
*** ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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๒ 
สมบัติ สร้างที่อ่านหนังสือพิมพ์ห้องสมุดประจ าหมู่บ้านพิพิธภัณฑ์ในวัดสร้างบ่อน้ าดื่มน้ าใช้น้ าประปา
หมู่บ้านน้ าใช้ในด้านการเกษตรเปิดศูนย์บริการสาธารณะศูนย์ฝึกอาชีพศูนย์ประสานงานของ
ประชาชนในกิจการต่างๆ ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนทั่วไป การสนับสนุนการศึกษาและท่ีพัก
พิงแก่เด็กเรียนดีแต่ยากจนเป็นที่พ่ึงให้ความร่มเย็นทางจิตใจและด้วยความประพฤติเป็นตัวอย่าง
ตลอดจนสถานที่วัดที่สงบร่มเย็นส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนและประชาชนในรูปแบบต่างๆ 
 2. วิธีการบริหารจัดการสาธารณสงเคราะห์เพ่ือชุมชนของวัดในจังหวัดชลบุรี มี 5 ด้านคือ 
ด้านการวางแผนด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามไม่ขัดต่อหลักพระธรรมวินัย
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์กฎระเบียบข้อบังคับค าสั่งของมหาเถรสมาคมและต้องเป็นไปตามกฎหมาย
ของฝุายบ้านเมือง ด้านการจัดการองค์กร สร้างก าลังใจในการด าเนินตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ที่ตั้งไว้แต่ละปีการบ ารุงรักษาวัดต้องสร้างสรรค์และเสริมสร้างส่วนที่เป็นวัตถุให้ปรากฏเป็นรูปธรรม 
ด้านงานบุคลากร เจ้าอาวาสจึงต้องมีหน้าที่จัดการสังคมสงเคราะห์และการสาธารณสงเคราะห์ อัน
เป็นการช่วยเหลือสังคมซึ่งจะเป็นรากฐานในการพัฒนาด้านอ่ืนๆ อย่างมีประสิทธิภาพ  ด้านการ
อ านวยการ มีความตั้งใจในการท างานอย่างเต็มที่ซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับความยินดีที่จะท างาน ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และจะส่งผลกระทบต่อความส าเร็จของงาน ด้านการก ากับดูแล 
ต้องมีสงเคราะห์ฝุายจิตใจให้มีสติปัญญา รู้จักแก้ปัญหาด้วยตัวเอง สงเคราะห์ทางด้านศีลธรรม 
สงเคราะห์ให้มนุษย์มีความสว่างทางด้านจิตใจ  

3. แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการสาธารณสงเคราะห์เพ่ือชุมชนของวัดในจังหวัดชลบุรี
ตามหลักสังควัตถุ 4 พบว่า 1) ด้านทาน มีการปรับความเข้าใจของบุคลากรเสมอเพ่ือให้เกิดความรัก
ความสามัคคีกันมีการเสียสละและแบ่งปันซึ่งกันและกันช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้การท างานยึดมั่น
ในหลักจริยธรรมทุกคนในสังคมจะต้องให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเท่าที่ตนมีก าลัง
ความสามารถ อันเป็นการแสดงออกถึงความมีน้ าใจของคนในสังคมและเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี
ต่อกัน 2) ด้านปิยวาจาบุคลากรในองค์การมีการใช้วาจาที่สุภาพเรียบร้อยเคารพต่อผู้ใหญ่ไม่กล่าว
ถ้อยค าที่กระทบต่อจิตใจของผู้ฟัง และต้องท าให้ผู้ฟังมีความสุขเมื่อได้ยินมีการใช้วาจานั้นมีส่วน
ส าคัญอย่างยิ่งในการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 3) ด้านอัตถจริยา จัดให้บุคลากรขององค์การได้ออก
บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์นอกสถานที่มีการช่วยกันในการท างานเป็นทีมย่อมดีกว่าต่างคนต่ างท า
ผู้บริหารจะต้องมีหลักการในการขอความช่วยเหลือจากพนักงาน  โดยการอธิบายถึงหลักความส าคัญ
ของงานต่างๆ ให้บุคลากรเกิดความเข้าใจและน าเสนอนโยบายแล้วก็จะต้องด าเนินการให้เป็นไปตาม
นโยบายที่ได้เสนอไว้ด้วย โดยมุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก 4) ด้านสมานัตตตา ปฏิบัติตนอยู่ใน
กฎระเบียบขององค์กรอย่างเคร่งครัดจะต้องไม่เลือกปฏิบัติ หรือที่เรียกว่า “เลือกที่รักมักที่ชัง”มี
ความตั้งใจยึดถือหลักความเสมอต้นเสมอปลายทั้งก่อนรับหน้าที่และหลังรับหน้าที่และความเสมอต้น
เสมอปลายจะช่วยในการสร้างมนุษย์สัมพันธ์และความสามัคคีให้เกิดขึ้นกับทุกคน 
ค าส าคัญ : การบริหารจัดการ, สาธารณสงค์เคราะห์, สาธารณสงเคราะห์เพ่ือชุมชน  

ABSTRACT 
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๓ 
The objectives of this research were: (1) to study the management in public welfare 
for community of temple in Chonburi province, (2) to study the method of 
management in public welfare for community of temple in Chonburi province, (3) to 
study the guideline for development of management in public welfare for 
community of  temple in Chonburi province. 
 This research was the mixed method research between the qualitative 
research and quantitative research that collected the data by the in-depth interview 
from 17 key informants through specific choosing method by specialists. The tools for 
data collection are structured in depth interview collected the data from interview 
and examined the data of 11 participants from focus group discussionand then data 
analysis from two stages by describing the quantitative research through the data 
collection from the sampling group of 300 out of 616 monks of total population 
through simple random sampling by using the ready program of Taro Yamane. The 
tool for data collection is the questionnaire and the data analysis used the statistic 
description are the percentage, mean, standard deviation.  
The findings of this research as follows : 
 1. The management in public welfare for community of  temple in Chonburi 
province, for the community helping activity procedure set up the training center of 
career seminar to the people to treat the patient as the nursing place with local 
wisdom, to give the knowledge to the monks and people to develop the mind  to be 
good citizen to have the morality and behave according to the principle of Dhamma of 
Buddhism more than materialism and solution by themselves , for the community 
helping activity for the public welfare is to develop the community or  has the better 
evolution both social economic and culture for community development that will 
develop both materialism and mind and promote the well beings of people. For the 
community helping activity for the public domains is to build for newspaper reading 
place, village library, museum in the temple, well for water supply in the village. For 
the agriculture that opens the public service for career training center that as the 
cooperation center of people for activities. For the helping the general people is to 
support the education and residence of good and poor students to have mind refuge 
and good behavior as the sample of youths and people. 
 2. The method of management in public welfare for community of temple in 
Chonburi province had five aspects such as the good work planning that is not 
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๔ 
against Dhammavinaya and Sangha Act. or rule of Supreme Sangha Council and law 
of Government.  For the organization management is to create the convince along 
with objective of project that in each year the temple maintenance and support to 
have the material building. For the personnel, the abbot should have the duty for 
public welfare as the social assistance as the basic development of others efficiently. 
For the directing, is the working intention that will have good relations that creates 
the convince for working nicely. For the controlling, is the mind welfare to have the 
consciousness and wisdom to know how to solve the own problem, welfare in the 
morality and mind. 
 3. The guideline for development of management in public welfare for 
community of temple in Chonburi province according to Sanghahavatthu IV, found 
that the (1) Dana or the charity is to improve the understanding of personnel to have 
love, harmony, sacrifice, share and promote and support to work with ethics. For 
everyone in society will help and have hospitality to each other as they can express 
the hospitality and to create good relation to others. (2) Piyavaca or kindly speech of 
personnel in the organization , is to use the polite word as importance of human 
relation.  (3) Atthacariya or useful conduct, set the personnel in the organization to 
work for the public welfare out of office, to help to work as a team more than one 
man show style and the executive must have the principle for assistance from staff 
by explaining this principle to the personnel to have the same policy in the sake of 
public welfare. (4) Samanattata or even and equal treatment , is to have  along with 
the rule strictly or no bias and rely on the fairprinciple both before and after work 
and the fair principle will create the good relation and harmony to everyone. 
 

Keywords: Management, Public Welfare, Public Welfare for Community 
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๕ 
1. บทน า 

พระพุทธศาสนาในประเทศไทยได้มีการปรับตัวมาโดยตลอดจนพร้อมก้าว เข้าสู่โลกของ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี จนท าให้เกิดความเสื่อมอิทธิพลลงไปตามล าดับ (พระไพศาล วิสาโล,2552) 
การบริหารกิจการคณะสงฆ์จึงมีความส าคัญในการสร้างความเข้มแข็งและการด ารงอยู่อย่างมั่นคง
ของพระพุทธศาสนาเป็นการปกครองเพ่ือบังคับบัญชาดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้อยู่ในความเรียบร้อยดี
งามส่วนการบริหารจะเป็นไปเพ่ือการบริหารจัดการที่จะประสบผลส า เร็จผู้บริหารควรยึดหลัก
ธรรมาธิปไตยเป็นส าคัญโดยผู้บริหารเองต้องประพฤติธรรมและใช้ธรรมเป็นหลักในการบริหารและ
ต้องค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งพึงสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม  

การสาธารณูปการ เป็นการก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ ศาสนวัตถุและศาสนสถาน  
การอ่ืนเกี่ยวกับการวัดคือการสร้าง การตั้ง การรวม การย้าย การยุบเลิก การขอรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา การยกวัดร้างเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จ าพรรษา และการยกวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอาราม
หลวง หรือกิจการอ่ืนๆ ของวัด ผู้ปฏิบัติโดยตรงคือเจ้าอาวาสซึ่งเป็นพระสังฆาธิการระดับวัด และ
เจ้าคณะทุกส่วนทุกชั้นต้องมีความสัมพันธ์กัน 2 ประการคือ 1. ควบคุมการสาธารณูปการ 2. 
ส่งเสริมการสาธารณูปการ จะเห็นได้ว่าคณะสงฆ์ให้ความส าคัญต่อการสาธารณสงเคราะห์ ของ
ศาสนาที่จัดกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ ที่พระสงฆ์หรือวัดต่างๆ จัดท าอยู่  ในปัจจุบันแบ่ง
ออกเป็น 4 ประเภท (พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโ .2539). คือ 1. การด าเนินกิจการเอง 2. 
การเกื้อกูลกิจการของผู้อ่ืนเพ่ือสาธารณะประโยชน์ 3. การเกื้อกูลสาธารณสมบัติ และ 4. การ
เกื้อกูลประชาชนและสรรพสัตว์ เพราะฉะนั้น แนวทางในการจรรโลงพระพุทธศาสนาเอาไว้ พร้อม
กับยังเป็นสถาบันหลักท่ียึดเหนี่ยวจิตใจพุทธบริษัทเอาไว้อย่างไม่เสื่อมคลาย เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎ
มหาเถรสมาคม ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2541) ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ หมวดที่ 2 ระเบียบ
การปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลาง ข้อ 5  ว่าด้วย วิธีด า เนินการเพ่ือความเรียบร้อยดีงาม 
วิธีด าเนินการศาสนศึกษา และศึกษาสงเคราะห์ วิธีด าเนินการเผยแผ่พุทธศาสนา วิธีด าเนินการ
สาธารณูปการและสาธารณสงเคราะห์ อันเกี่ยวกับการคณะสงฆ์และการพระศาสนา ให้เป็นไปตามที่
ก าหนดในระเบียบมหาเถรสมาคม  

ดังนั้น ผู้วิจัยมีความเห็นว่า งานที่ส าคัญด้านหนึ่ง ได้แก่ การสาธารณสงเคราะห์ของคณะ
สงฆ์ เป็นงานหนึ่งที่มีความส าคัญอันเนื่องมาจากเป็นงานที่เป็นการปฏิบัติเพ่ือเป็นประโยชน์แก่
หน่วยงาน บุคคล รวมทั้งเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูล ซึ่งเป็นการส่งเสริมการพัฒนาทางด้ านวัตถุและ
จิตใจให้แก่มนุษย์ทั่วโลก ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท าการท าการศึกษาวิจัยในเรื่องการพัฒนาการ
บริหารจัดการสาธารณสงเคราะห์เพ่ือชุมชนของวัดในจังหวัดชลบุรี เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คณะสงฆ์
ได้จัดการงานด้านดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังส่งเสริมให้เกิดสังคม ที่มีความสุข
กันอย่างถ้วนหน้าและต่อเนื่อง 
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๖ 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการสาธารณสงเคราะห์เพ่ือชุมชนของวัดในจังหวัดชลบุรี 
2. เพ่ือศึกษาวิธีการบริหารจัดการสาธารณสงเคราะห์เพ่ือชุมชนของวัดในจังหวัดชลบุรี  
3. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการสาธารณสงเคราะห์เพ่ือชุมชนของวัดใน

จังหวัดชลบุรี 
 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
ระเบียบวิธีวิจัยเป็นแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ระหว่างการวิจัยเชิง

คุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการศึกษาเอกสารของการพัฒนาการ
บริหารจัดการสาธารณสงเคราะห์เพ่ือชุมชนของวัดในจังหวัดชลบุรี (Documentary Study) และ
เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (In-depth interview) จ านวน 17 รูป/คน เลือกแบบเจาะจงจาก
ผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกที่มีโครงสร้าง เก็บข้อมูลด้วยการ
สัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว และตรวจสอบข้อมูลจากผู้มีส่วนร่วมในการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus 
Group Discussion) จ านวน 11 รูป/คน วิเคราะห์ข้อมูลจากทั้งสองขั้นตอนโดยการพรรณนาความ
การวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 300 รูป สุ่มตัวอย่างแบบง่าย จากประชากรคือ 
พระสงฆ์จ านวน 616 รูป โดยใช้สูตรของของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) เครื่องมือเก็บข้อมูล
ได้แก่ แบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

4. ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า 

1. การบริหารจัดการสาธารณะสงเคราะห์เพ่ือชุมชนของวัดในจังหวัดชลบุรี เป็นกิจกรรมการ
ด าเนินงานของวัดที่มุ่งหวังให้ชุมชน สังคม มีที่พ่ึงพา เป็นศูนย์รวมจิตใจ เป็นแหล่งในการช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันในด้านต่างๆ พัฒนาเยาวชนให้มีคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมประชาชนให้มีความเมตตาต่อ
กัน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี แม้ยามทุกข์ร้อนกายใจ วัดก็คงเป็นศูนย์กลางให้ความช่วยเหลือเพ่ือเกื้อกูล
ประชาชน ชุมชน เป็นสังคมที่มีแต่การให้ ด้วยความรู้ความสามารถ ซึ่งจังหวัดชลบุรี มีพระสังฆาธิการ
ทุกระดับ ทุกอ าเภอ ทุกเขต มีพระผู้ใหญ่ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จิตใจสูงส่ง ท าให้ที่ดูแล
เอาใจใส่ชุมชน และกิจการของสังคมอย่างเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ จึงท าให้ได้การจัดการงานสา
ธารณสงเคราะห์ ด้านนี้มีการพัฒนาเป็นที่พอใจของทุกฝุาย สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน รวมทั้งมีการ
พัฒนาตนเองให้สมบูรณ์พร้อมในด้านธรรมวินัย จะส่งผลโดยตรงต่อศรัทธา ความเชื่อถือของ
พุทธศาสนิกชน ซึ่งจะช่วยให้การปฏิบัติศาสนกิจทุกอย่างบรรลุตามวัตถุประสงค์โดยง่าย การจัดการ
งานสาธารณะประโยชน์ของวัดยังคงให้การสนับสนุนงานด้านสถานที่ บุคคลผู้มีความรู้ ให้ความ
ช่วยเหลือผู้ยากไร้ได้มีที่อยู่ที่กิน วัดยังคงมีเครื่องอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือชุมชน เพราะกิจการเพ่ือ
สาธารณะประโยชน์นี้ แทบทุกวัด จัดการได้ดี เห็นได้จากการกิจกรรมด้านการศึกษา วัดเป็นแหล่ง
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๗ 
ระดมทุนในการจัดการต่างๆ อย่างสม่ าเสมอด้านสาธารณสุข วัดหลายๆ เป็นที่ตั้งด้านอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ วัดให้ใช้สถานที่ ด้านสังคม วัดเป็นแหล่งรวมพล เป็นศูนย์รวม เป็นที่
ยึดเหนี่ยวจิตใจ กิจกรรมผู้สูงอายุ วัดเป็นที่จัดกิจกรรม กิจกรรมศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ความชัดเจน
ในประเภทงานไม่ได้จัดเป็นหมวดหมู่ ใครเดือดร้อนเรื่องใดก็ว่าไปตามนั้นเป็นรายๆ ไปและประเภท
ของความต้องการด้านการช่วยเหลือก็กระจายแตกต่างไปเป็นรายๆ ยากต่อการระบุชนิด แม้อาชีพที่
ต่างกันก็เป็นปัญหาส าหรับการจัดการทั้งนี้ไม่รวมถึงความแตกต่างด้านวิถีวัฒนธรรม 

2. แนวทางและวิธีการบริหารจัดการสาธารณสงเคราะห์เพ่ือชุมชนของวัดในจังหวัดชลบุรี 
แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ 1) ด้านการด าเนินกิจการเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูลชุมชน พบว่า พระสังฆาธิการ
จะต้องส่งเสริมให้ชัดเจน สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของมหาเถรสมาคมและส านัก
พระพุทธศาสนา และมองเปูาหมายในการด าเนินกิจการเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูล การพัฒนาทางเลือกที่
เหมาะสม การวางมาตรฐานของเปูาหมายและกระบวนการช่วยเหลือเกื้อกูล โดยมีพระสังฆาธิการใน
ผู้ปกครองสงฆ์ระดับสูงพร้อมกับการชี้แจงท าความเข้าใจในแผนงานที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นความ
รับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ ทั้งลักษณะการคัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้เข้ามา
ท างานมีน้อย การปลูกฝังให้เป็นผู้มีจิตอาสาในด้านสาธารณะสงเคราะห์ ระยะสั้นและระยะยาวอย่าง
ต่อเนื่อง 2) ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อ่ืนเพ่ือสาธารณประโยชน์ พบว่าการส่งเสริมให้
ชุมชนนั้นๆ ให้ได้มีพัฒนาเท่าที่จะท าให้เกิดการวิวัฒนาการ คือเจริญทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม เป็นต้น มุ่งหวังจะพัฒนาบุคคล กลุ่มบุคคล ปรากฏการและสิ่งแวดล้อมทางวัตถุและสังคม
ของหมู่บ้านส่งเสริมสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชน การพัฒนาหมู่บ้านมีการช่วยเหลือเกื้อกูล
กิจการของผู้อ่ืนเพ่ือสาธารณประโยชน์ต่อกันมีความสามัคคีร่วมกันพัฒนา การรวมก าลังด าเนินการ
ปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนให้มีความเป็นปึกแผ่นและด าเนินการในแนวทางที่ต้องการมี
ส่วนมาก โดยอาศัยความร่วมก าลังของประชาชนในชุมชนนั้นมีการช่วยเหลือต่อกันและมีความ
ร่วมมือกันด าเนินงานช่วยเหลือทางด้านวิชาการจากหน่วยราชการหรือองค์การอาสาสมัครอ่ืนๆ ที่จะ
ช่วยให้ สามารถปฏิบัติงานได้ตามเปูาหมาย 3) ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลสถานที่อันเป็นสาธารณ
สมบัติ พบว่า อาคารของวัดเป็นศูนย์พยาบาลผู้ปุวยทางวัดได้ไปช่วยเหลือหรือดูแลในส่วนนี้ 
ประชาชนได้เป็นผู้ด าเนินงาน นอกจากนั้นให้ชาวบ้านช่วยกันดูแลรักษาสาธารณสมบัติ โดยอาจ
แต่งตั้งคณะกรรมการและวัดได้เข้าไปช่วยดูแลเมื่อ มีกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ 
หรือกิจการอ่ืนๆ ของหมู่บ้าน ได้ให้ใช้สถานที่วัดเป็นการคิดถึงประโยชน์ของตัวเองโดยเจ้าอาวาสหรือ
พระภิกษุสามเณรสามารถไปช่วยดูแลให้ความสะดวกภายในขอบเขตความสามารถ ซึ่งต้องตามพระ
ธรรมวินัย เช่น ธนาคารพืชพันธุ์ กองทุน มูลนิธิ สหกรณ์ต่างๆ ศูนย์บริการสาธารณะ ศูนย์ฝึกอาชีพ 
ศูนย์ประสานงานของประชาชนในกิจการต่างๆ 4) ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนทั่วไป พบว่า 
พระสงฆ์ถือว่าเป็นหน้าที่หลักท่ีจะต้องช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะด้านจิตวิญญาณพระสงฆ์จะต้องท า
หน้าที่แนะน าชี้ทางถูกชี้ทางผิดให้กับญาติโยมผู้ยังขาดปัญญาหรือว่ามีปัญญาด้านคุณธรรมจริยธรรม
ยังน้อยอยู่บทบาทของวัดและของพระสงฆ์ในด้านนี้เริ่มมีมากขึ้นวัดที่มีนโยบายในเชิงสังคมสงเคราะห์
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๘ 
มีมากและมีบทบาทชี้แนวทางให้พระผู้น้อยน านโยบายไปปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างใด
อย่างหนึ่งของการปฏิบัติงานในองค์กร ต้องใช้ระเบียบและระบบที่จัดวางข้ึนเพื่อการพัฒนาระบบของ
จิตส านึก มีความรู้สึกรับผิดชอบต่อพระศาสนา มีความสามารถในการท าหน้าที่ของตนเองอย่างอิสระ
โดยไม่ขัดแย้งกับหลักพระธรรมวินัยและกฎหมายบ้านเมือง พระสังฆาธิการจะต้องคอยสั่งสอนแนะน า
ประชาชนไปตามหน้าท่ีของตนเอง ให้ประชาชนรู้จักธรรมะ รู้สิ่งที่ชอบที่ควร ประพฤติปฏิบัติชอบ
ธรรมพัฒนาทั้งกาย ศีล จิต ปัญญา 

3. แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการสาธารณสงเคราะห์เพ่ือชุมชนของวัดในจังหวัด
ชลบุรี ตามหลักสังคหวัตถุ 4 พบว่า 1) ด้านทาน การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือและแบ่งปันซึ่งกัน
และกัน ท าให้ทั้งเจ้าอาวาส และพระสงฆ์สามเณรในแต่ล่ะวัด มีความเป็นกันเองในการท างาน และ
ไม่ถือตัวต่อเพ่ือนร่วมงาน และไม่ว่าจะสังคมระดับไหนถ้ามีการเสียสละและแบ่งปันซึ่งกันและกัน ก็
จะท าให้สังคมนั้นปกติสุข ส าหรับการท างานของชุมชนนั้นในฐานะผู้บริหารต้องแสดงความเอ้ือเฟ้ือ
ต่อผู้อ่ืนก่อน และควรที่จะมีการปรับความเข้าใจของบุคลากรเสมอเพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคี
กัน ซึ่งจะท าให้การท างานด าเนินไปด้วยความราบรื่น และเกิดผลส าเร็จแก่ประชาชนโดยรวม   
2) ด้านปิยวาจา การกล่าวถ้อยค าไพเราะอ่อนหวาน พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์และมีเหตุผล ซ่ึงพบว่า
ทั้งเจ้าอาวาส และพระสงฆ์สามเณรในแต่ละวัด มีการใช้วาจาที่สุภาพเรียบร้อยเคารพต่อผู้ใหญ่ และ
มีการทักทายด้วยค าไพเราะอ่อนหวาน และเมื่อเพ่ือนร่วมงานไม่เข้าใจก็มีการชี้แจงด้วยถ้อยค าที่
สุภาพ ซึ่งเป็นการสร้างแรงจูงใจให้คนอ่ืนอยากท างานร่วม ส าหรับการใช้วาจานั้นผู้พูดต้องมีความ
ระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง ไม่กล่าวถ้อยค าที่กระทบต่อจิตใจของผู้ฟัง และต้องท าให้ผู้ฟังมีความสุขเมื่อได้ยิน 
ซึ่งการใช้วาจานั้นมีความส าคัญอย่างยิ่งในการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 3) ด้านอัตถจริยา การ
ประพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ซึ่งทั้งเจ้าอาวาส และพระสงฆ์สามเณรในแต่ล่ะวัด 
มีความร่วมมือร่วมใจในการท างานเป็นอย่างดี และการช่วยเหลือกันนั้นเป็นการแสดงออกถึงการมีน้ าใจ
ต่อผู้อ่ืน ซึ่งในชุมชนนั้นการช่วยกันในการท างานเป็นทีมย่อมดีกว่าต่างคนต่างท า ถึงแม้ว่าจะมีการ
แบ่งหน้าที่รับผิดชอบก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติก็ความที่จะช่วยกันเท่าที่ตนจะสามารถกระท าได้ และ
ส าหรับการช่วยเหลือประชาชนแม้บางครั้งอาจท าได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควร แต่หากท าด้วยความเต็มใจ 
ประชาชนก็จะเกิดความรู้สึกที่ดีต่อวัด และควรที่จะจัดให้บุคลากรของชุมชนได้ออกบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์นอกสถานที่ เพ่ือให้ได้ปฏิบัติงานร่วมกันของบุคลากร 4) ด้านสมานัตตตา ความ
เสมอต้นเสมอปลาย วางตัวเหมาะสมแก่หน้าที่ ซึ่งเห็นได้ว่าทั้งเจ้าอาวาส และพระสงฆ์สามเณรใน
แต่ล่ะวัด ปฏิบัติตนอยู่ในกฎระเบียบของชุมชนอย่างเคร่งครัด ซึ่งการปฏิบัติอย่างเสมอต้นเสมอ
ปลายก็จะได้รับการยอมรับจากผู้อ่ืน และส าหรับการท างานของชุมชนถือว่าเป็นครอบครัวใหญ่ 
ผู้บริหารต้องมีการเลือกใช้คนให้เหมาะสมกับงาน แต่ต้องมีการอธิบายเหตุผลให้บุคลากรทราบถึง
เหตุผลที่เลือกใช้งานนั้น โดยเฉพาะการพิจารณาความดีของชุมชนน้ัน จะต้องมีใจเป็นกลางปราศจาก
อคติ เมื่อชุมชนได้รับความเมตตาจากผู้บริหารแล้วก็จะท างานอย่างเต็มก าลังความสามารถ 
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๙ 
ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 

 ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 300 รูป ด้วยการแจกแบบสอบถาม
และ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า 

1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเจ้าอาวาสจ านวน 244 รูปคิดเป็นร้อยละ 81.3 มีอายุ
ตั้งแต ่51 ปีขึ้นไปจ านวน170 รูปคิดเป็นร้อยละ 56.7 มีวุฒิการศึกษาสามัญระดับต่ ากว่าปริญญาตรี
จ านวน 122 รูปคิดเป็นร้อยละ40.7และมีวุฒิการศึกษาทางธรรมระดับนักธรรมชั้นเอกจ านวน 288 
รูป คิดเป็นร้อยละ 96.0 

2. ระดับความคิดเห็นของพระสังฆาธิการที่มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการสาธารณ
สงเคราะหเ์พ่ือชุมชนของวัดในจังหวัดชลบุรี ตามหลักสังคหวัตถุ 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย
มากที่สุด และเม่ือพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า 

 2.1 ด้านทาน : การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กัน โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 
 2.2 ด้านปิยวาจา : วาจาเป็นที่รัก  โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง 
 2.3 ด้านอัตถจริยา  : บ าเพ็ญประโยชน์  โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง 
 2.4 ด้านสมานัตตตา  : ความมีตนเสมอ โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง 
3. ระดับความคิดเห็นของพระสังฆาธิการที่มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการสาธารณ

สงเคราะห์เพ่ือชุมชนของวัดตามหลักการจัดการโดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก และเมื่อ
พิจารณาแต่ละด้าน พบว่า 

 3.1 ด้านการด าเนินกิจการเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูลชุมชนโดยผลรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 
 3.2 ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อ่ืนเพ่ือสาธารณประโยชน์ โดยผลรวมอยู่ใน

ระดับเห็นด้วยมาก 
 3.3 ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติโดยผลรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย

มาก 
 3.4 ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนทั่วไปโดยผลรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 
   

5. อภิปรายผล 
จากการศึกษาเรื่อง “การพัฒนาการบริหารจัดการสาธารณะสงเคราะห์เพ่ือชุมชนของวัดใน

จังหวัดชลบุรี” มีประเด็นที่น่าสนใจน ามาอภิปรายผลการวิจัย ได้ดังนี้ 
 1. การบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของวัดในจังหวัดชลบุรี ในด้านการบ ารุง
กิจการเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลชุมชนและสังคม เป็นการช่วยเหลือสังคมด้านแรงงาน ให้วัดเป็นสถานที่
ประชุมของชุมชน ให้มีการจัดการศึกษาของคณะสงฆ ์ ให้มีการปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นระบบ มีการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม ให้มีการจัดตั้งกองทุนสงเคราะห์ชุมชน การให้ความร่วมมือกับท้องถิ่นในการ
พัฒนาชุมชน สนับสนุนการแก้ปัญหา และมีการบริหารจัดการให้ชัดเจนเป็นศูนย์กลางชุมชน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทรงวิทย์ แก้วศรี (2551) เรื่อง การศึกษาวิเคราะห์ยุทธวิธีในการประกาศ
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๑๐ 
ศาสนาของพระพุทธเจ้า พบว่า หลักการบริหารสมัยใหม่ตามรูปแบบการบริหารเชิงยุทธวิธีนั้น
สอดคล้องกับวิธีการของพระพุทธเจ้าที่ทรงใช้มาก่อนแล้ว วิธีการของพระองค์เป็นวิธีการปฏิบัติจริง 
เรียบง่าย กระชับรัดกุม ตรงประเด็น สามารถจัดการแก้ปัญหาการบริหารได้ทุกเรื่องอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของวัดในด้านการบ ารุงกิจการเพ่ือ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เป็นกิจกรรมการด าเนินงานของวัดที่มุ่งหวังให้ชุมชน สังคม มีที่พ่ึงพา เป็นศูนย์
รวมจิตใจ เป็นแหล่งในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในด้านต่างๆ พัฒนาเยาวชนให้มีคุณธรรมจริยธรรม ให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดี แม้ยามทุกข์ร้อนกายใจ วัดก็คงเป็นศูนย์กลางให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชน 
 2. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญจากการสัมภาษณ์ ได้ข้อสรุปว่า 
การจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ ของวัดในจังหวัดชลบุรี ด้านกิจการงานสาธารณะประโยชน์ มี
การปฏิบัติ ดังนี้ 1. การยึดหลักสาธารณะประโยชน์ทั้งของประชาชน วัด และพระพุทธศาสนา  
2. วัดแสดงออกถึงความมีน้ าใจ และมีจิตส านึกสาธารณะ 3. วัดเป็นแหล่งรวมการให้มากกว่าการรับ
เพ่ือประโยชน์สาธารณะ 4. ให้สติกับประชาชน ให้ทุนการศึกษา 5. ให้การสนับสนุน บุคลากร 
งบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือชุมชน 6. เกื้อกูลงานการศึกษา ด้านงานสาธารณสุข และการ
อนุรักษ์ธรรมเนียมประเพณี 7. เป็นศูนย์ยึดเหนี่ยวจิตใจคนในชุมชน 8. เป็นสถานที่จัดกิจกรรม
ส าหรับผู้สูงอายุ 9. มีการจัดกิจกรรมศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน 10. มีการร่วมแรงร่วมใจ กันท างานเพ่ือ
ประโยชน์ของชุมชน ด้วยการน าของพระสังฆาธิการและเจ้าอาวาสทุกวัด สอดคล้องกับแนวคิดของ 
บุญแสง ชีระภากร (2552) วิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าและการบริหารงานของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พบว่า ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่บริหารโดยค านึงถึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ความรับผิดชอบต่อสังคม ซื่อสัตย์ เป็นธรรม โปร่งใส และการให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การบริหารงาน แต่ในความมีจริยธรรม และเคารพกฎหมาย และการตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่นนั้นมีความสัมพันธ์กับการบริหารงานใน 3 มิติ คือ ความรับผิดชอบต่อสังคม 
การสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และความซื่อสัตย์ เป็นธรรม โปร่งใส ส่วน
รูปแบบภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์กับการบริหารงานใน 3 
มิติ คือการค านึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล ความรับผิดชอบต่อสังคม และการสนองตอบต่อ
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น อย่างเป็นธรรม 
 3. วัดมีเปูาหมายในการท ากิจกรรมการจัดการสาธารณะสมบัติ คือ ให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี ให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ให้สังคมมีคุณภาพ และคุณธรรม วัดพร้อมให้บริการด้าน
สถานที่และสาธารณะสมบัติต่างๆ เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม วัดพร้อมเป็นที่ตั้งของโรงเรียน 
โรงพยาบาล  อาคารสถานที่ เพ่ือประโยชน์ด้านการศึกษาและสุขภาพของประชาชน วัดพร้อมให้ใช้
สถานที่ ส าหรับดูแล เยียวยาชีวิตผู้มีความทุกข์ร้อนผู้ยากไร้เพ่ืออยู่อาศัย วัดพร้อมให้สนับสนุนการ
สร้าง การส่งเสริมอาคารสถานที่ และสิ่งปลูกสร้าง สาธารณะสมบัติต่างๆ ของชุมชน ในการจัดการ
งานสาธารณสงเคราะห์ วัดได้ด าเนินการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการต่างๆ อันเป็นสมบัติสาธารณะทั้ง
ด้านการมีส่วนร่วมการขุดลอก คูคลอง การสร้างโรงพยาบาล การจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ 
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๑๑ 
และการจัดการสิ่งแวดล้อมทางชุมชนอ่ืนๆ อยู่เสมอ รวมทั้งการช่วยเหลือเกื้อกูลด้วยก าลังทรัพย์
ต่างๆ สอดคล้องกับแนวคิดของเสาวนีย์ ไชยกุล และจงจิต แสงทอง (2554) ได้วิจัยเร่ืองบทบาท
พระสังฆาธิการที่มีต่อการพัฒนาศาสนศึกษาและสาธารณูปการจังหวัดพะเยา พบว่า 1.บทบาทท้ังใน
ด้านการบริหารจัดการศึกษา และ ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนต่อการพัฒนาศาสนศึกษา มี
บทบาทที่สอดคล้องกับการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาศาสนศึกษา 2. บทบาทในการจัด
การศึกษาสงเคราะห์ 1) บทบาทด้านการบริหารการศึกษาสงเคราะห์ 2) บทบาทด้านการส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดการศึกษาสงเคราะห์ เป็นบทบาทที่พระสังฆาธิการ ได้ด าเนินการที่ไม่แตกต่าง
จากการบริหารการศึกษาสงเคราะห์ 3. งานการจัดการสาธารณะสมบัติ  

4. การจัดงานสาธารณสงเคราะห์ของวัด ด้านการเกื้อกูลประชาชนและสรรพสัตว์  มี
สาระส าคัญ คือ เป็นการเกื้อกูลประชาชนผู้ประสบภัยธรรมชาติ หรือ สาธารณภัยต่างๆ มีการ
สงเคราะห์ดูแลรักษาและเยียวยาชีวิตสัตว์เลี้ยง และสัตว์อ่ืนๆ เช่นการไถ่ชีวิตโคกระบือ  มีการ
สงเคราะห์ประชาชนให้มีที่พ่ึงพิง ส าหรับผู้ไร้ญาติ ผู้ด้อยโอกาส คนชราหรือผู้พิการ และท ากิจกรรม
สงเคราะห์ชุมชน ประชาชนและสรรพสัตว์ ร่วมกับ การจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ด้านอื่นๆ และ
หน่วยงานอ่ืนๆ สอดคล้องกับแนวคิดของบุญส่ง หาญพานิช (2546) ได้วิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบ
การบริหารจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาไทย พบว่า ระบบการจัดการงานสาธารณสงเคราะห์
ทั้งหมด ต้องผ่านระบบการบริหารที่สอดคล้องสอดรับกันในทุกกระบวนการตั้งแต่ขั้นการวางแผน 
การจัดโครงสร้างระบบงาน การจัดบุคลากร การอ านวยการและการควบคุมงาน และด้าน
กระบวนการแบ่งปันแลกเปลี่ยนและบริการความรู้ คือ การเตรียมความพร้อม การก าหนดวิธีการ
แบ่งปัน การประเมินและปรับปรุงแก้ไข ด้านผลการด าเนินการ คือ ท าให้ได้ วัฒนธรรมการแบ่งปัน
และเปลี่ยนความรู้ อันก่อให้เกิดการพัฒนาสถาบันสถานศึกษาท่ีสมบูรณ์ 
 5. การวางแผน การสาธารณสงเคราะห์เป็นงานในบทบาทหน้าที่ของพระสงฆ์ต่อประชาชน
และสังคมโดยจะต้องวางแผนด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามไม่ขัดต่อหลักพระธรรม
วินัยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์กฎระเบียบข้อบังคับค าสั่งของมหาเถรสมาคมและต้องเป็นไปตาม
กฎหมายของฝุายบ้านเมืองด้วย ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่างานด้านการสาธารณสงเคราะห์นี้สามารถแยก
ได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือสงเคราะห์ทางวัตถุ หมายถึงการอนุเคราะห์หรืออุปถัมภ์ด้วยวัตถุสิ่งของ
และ สงเคราะห์ทางจิตใจหมายถึงการอนุเคราะห์ด้วยการให้ธรรมะเป็นทาน ท าให้ชุมชนเกิดความ
เข้มแข็งทางด้านจิตใจ ทางด้านเศรษฐกิจไปสู่ การวางแผนการพัฒนาสังคมขนาดใหญ่ขึ้นซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของพระครูใบฎีกาสุรพล อาสโภ (แย้มชุ่ม) (2557) ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนา
รูปแบบงานสาธารณสงเคราะห์ตามกระบวนทัศน์วิถีพุทธ” พบว่า การสาธารณสงเคราะห์ เป็น
ภารกิจส าคัญของพระสงฆ์ในการท างานช่วยเหลือชาวบ้านหรือคนส่วนมาก หลักพุทธธรรมแห่ง
พระพุทธศาสนาเป็นเครื่องมือส าคัญที่ส่งเสริมและสนับสนุนการช่วยเหลือผู้อ่ืนเป็นอย่างมาก การ
พัฒนารูปแบบการพัฒนางานสาธารณสงเคราะห์ตามกระบวนทัศน์วิถีพุทธของพระสงฆ์ต้องอาศัย
หลักพุทธธรรมส าคัญคือ ไตรสิกขา พรหมวิหาร 4 ราชสังคหวัตถุ จักรวรรดิวัตร อปริหานิยธรรม 
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๑๒ 
ทศพิธราชธรรม สาราณียธรรม สัปปุริสธรรม ฯลฯ โดยพระสงฆ์ควรมีรูปแบบการพัฒนางานสังคม
สงเคราะห์ในส่วนที่สังคมคาดหวังไว้ทั้ง 2 ส่วนคือการสงเคราะห์ทางวัตถุ และสงเคราะห์ทางจิตใจ
ไปพร้อมๆ กัน โดยมีจุดมุ่งหมายอันจะน าไปสู่การพัฒนาและบูรณาการสังคมอย่างยั่งยืนถาวร 

6. การจัดการองค์กร องค์การบริหารส่วนต าบลต้องตั้งงบประมาณไว้ในการพัฒนาหมู่บ้าน
และได้ตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านมาดูแลรักษาร่วมกัน ด้วยแรงเงินแรงงานและแรงความคิดอันเป็น
ส่วนสร้างสรรค์และเสริมสร้างส่วนที่เป็นวัตถุให้ปรากฏเป็นรูปธรรม ศาสนสถานและศาสนวัตถุของ
วัดวาอารามต่างๆ จักได้รับการปรับปรุง พัฒนาให้เป็นไปด้วยดี วัดต้องมีงบประมาณของวัดในการ
บ ารุงรักษาและซ่อมแซมภายในวัด ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของดลพัฒน์ ยศธร(2542) ได้วิจัยเรื่อง 
“การน าเสนอรูปแบบการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนว พุทธศาสตร์”พบว่า รูปแบบการ
พัฒนาตามแนวพุทธศาสตร์ ที่เป็นการพัฒนาที่ถูกทางและการพัฒนาที่ได้สมดุล จะน าไปสู่ผลส าเร็จ
ในการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ด้วยการศึกษาแบบไตรสิกขา ที่พัฒนาคนทั้งด้านพฤติกรรม (ศีล) จิตใจ 
(สมาธิ) และปัญญา ซึ่งการศึกษาเช่นนี้ต้องทั้งเนื้อหา (ปริยัติ) การลงมือปฏิบัติ (ปฏิบัติ) เพ่ือให้
เข้าใจ ปฏิจจสมุปบาท คือ กฏแห่งธรรมชาติหรือกฏของชีวิต อันจะน าไปสู่ผลส าเร็จ (ปฏิเวธ) ขณะ
เดี่ยวกันก็ ศึกษาวิชาการอ่ืนๆ (วิชาการทางโลก) ไปด้วย นอกจากนั้น ในกระบวนการเรียนการสอน
ต้อง ประกอบไปด้วยความเป็นกัลยาณมิตรระหว่างผู้สอนและผู้เรียนด้วย 
 7. งานบุคลากร เจ้าอาวาสต้องมีหน้าที่จัดการสังคมสงเคราะห์และการสาธารณสงเคราะห์ 
ซึ่งจะท าให้ประชาชนไม่ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่อ่ืนหรือไปขายแรงงานที่อ่ืนช่วยกันพัฒนา
ท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับภูมิปัญญาของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วยกันปลูก
จิตส านึกให้ทุกคนเห็นคุณค่าของความเป็นคนดีมีศีลธรรม ซึ่งจะเป็นรากฐานในการพัฒนาด้านอ่ืนๆ 
อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพระมหาเรืองเดช ถาวรธมฺโม, ดร (ศรีประสม) 

(2554) ได้วิจัยเรื่อง การบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนวัดไผ่ล้อม 
ต าบลจันทนิมิต อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พบว่า วัดเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน โดยมีหน้าที่หลักใน
การให้บริการแก่ชุมชนด้านการศึกษาและคุณธรรม ดังนั้นควรมีการส่งเสริมและพัฒนาวัดให้เป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่วนในมิติของการท างานการสาธารณสงเคราะห์มีกระบวนการของ
การมีส่วนร่วมการท างานไว้ว่า 1. การรวมพลังประชาชนกับองค์ภาครัฐ 2. การริเริ่มโครงการร่วมการ
ค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา 3. ร่วมตัดสินใจก าหนดแผนงานโครงการ 4. ร่วมก าหนด
วัตถุประสงค์และแนวทางบริหารโครงการ 5. การร่วมกันแสวงหา ทรัพยากรการจัดการ 6. ร่วม
ด าเนินการ บริหารจัดการ โครงการให้คุ้มค่า และเกิดผลประโยชน์ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมในการ
ท างานสาธารณะ คือ 1. การร่วมแสวงหาข้อมูล 2. ร่วมปรึกษาหารือกันวางแผนงาน 3. ร่วม
ปฏิบัติงานตามแบบที่ก าหนดไว้ 4. ร่วมติดตามผลงาน และ 5. มีการสื่อสารรอบทิศทางในการท างาน 

8. การอ านวยการ การช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมกิจการของรัฐ หรือของเอกชน หรือ
ผู้ใดผู้หนึ่งด าเนินการ และการนั้นเป็นไปเพ่ือการสาธารณประโยชน์ คือความพร้อมและความ
พยายามรวมไปถึงความสามารถที่จะปฏิบัติงานให้ส าเ ร็จโดยการประเมินผลการท างาน 
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๑๓ 
ประสิทธิภาพในการท างานนั้นไม่สามารถท าได้โดยตรง เนื่องจากหน่วยงานในการวัดสิ่งที่ลงทุนลง
แรง เช่นค่าตอบแทน การอ านวยการ ตลอดจนสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ความพยายามและ
แรงงานเป็นคนละหน่วยในการวัดผลลัพธ์ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูอุดมปิยธรรม (เกรียง
ศักดิ์ ปิยธมฺโม) (2557) ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการสาธารณสงเคราะห์” พบว่า รูปแบบในการ
จัดการสาธารณสงเคราะห์ คือ (1). การบริหารบุคคล (2). การบริหารการเงิน (3). การบริหารวัสดุ
อุปกรณ์ (4). การจัดการ 
 9. การก ากับดูแล พระสงฆ์และวัดควรสงเคราะห์ประชาชน คือ ต้องสงเคราะห์ฝุายจิตใจให้
มีสติปัญญา รู้จักแก้ปัญหาด้วยตัวเอง ต้องสงเคราะห์ทางด้านศีลธรรม ควรสงเคราะห์ให้มนุษย์มี
ความสว่างทางวิญญาณ ต้องสงเคราะห์ให้กินอยู่แต่พอดี ต้องสงเคราะห์ในการให้ธรรมมากกว่าให้
วัตถุ สถาบันสงฆ์เป็นสถาบันที่มีความส าคัญยิ่ง ซึ่งนอกจากเป็นที่พ่ึงทางใจแล้วยังเป็นสถานที่
เอ้ืออ านวยในด้านบริการสังคมอ่ืนที่กลไกของรัฐบาลเข้าไปช่วยให้บริการไม่ทั่วถึง  สอดคล้องกับ
งานวิจัยของประทุม อังกูรโรหิต (2553)ได้วิจัยเรื่อง “สถาบันทางพระพุทธศาสนากับงานสังคม
สงเคราะห์” พบว่า 1. พระภิกษุสงฆ์ นักวิชาการและบุคคลทั่วไปสนับสนุนการท างานสังคม
สงเคราะหข์องสถาบันทางพระพุทธศาสนา เพื่อประโยชน์สุขของมหาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแหล่ง
ที่สวัสดิการของรัฐยังเข้าไปไม่ถึง 2. วัดทั้งห้าวัด และเสถียรธรรมสถานมีจุดอ่อนจุดแข็งที่แตกต่าง
กัน แตเ่ผชิญปัญหาและ อุปสรรคที่คล้ายคลึงกัน 3. การแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพน าจะเป็นการ
ท างานเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ โดยการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับรัฐและชุมชนรวมทั้ง
องค์กรเอกชน และใช้สื่อช่วยในการเผยแพร่กิจกรรมต่างๆ ให้มากขึ้น ที่ส าคัญคือการสร้างความ
สมดุลระหว่างการท างานสังคมสงเคราะห์กับ การเผยแผ่ธรรม 

 

6. ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1.1 ควรมีการส่งเสริมการรับรู้ สร้างความเข้าใจ ต่อสาธารณะชนให้มากขึ้น อย่างการ
จัดการเชิงนโยบายที่เชื่อมโยงกับองค์กรการบริหารงานพระพุทธศาสนา 

1.2 ควรมีการการตั้งต้นการทรัพยากรการบริหาร ที่เหมาะสมบริหารด้านการบริการ 
การศาสนา และองค์กรปกครอง คณะสงฆ์ควรได้สนับสนุน งบประมาณการจัดการ งานสาธารณ
สงเคราะห์ให้แต่ละวัด มีความพร้อมมากขึ้น 

1.3 ควรได้มีระบบการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการที่
เกิดข้ึนจากการจัดการเชิงนโยบาย แล้วมีแผนงานโครงการ รองรับ การพัฒนาอย่างเป็นระบบ 
 2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 2.1 ควรมีกระบวนการการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ตามหลักปฏิบัติการบริหารที่
เหมาะสม มีความเป็นระบบและให้ครบวงจร 
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๑๔ 
 2.2 ควรต้องมีหลายฝุาย เข้ามามีส่วนร่วม ด าเนินการบริหารและให้บริการ ด าเนินการ
บริหารและให้บริการ เป็นการจัดการแบบมีส่วนร่วม จากทุกภาคส่วน ให้ร่วมสร้างเป็นระบบและ
ส่วนอย่างครบวงจร 
 2.3 ควรมีความพร้อมต่อความเป็นผู้น า น าคน น างาน น าองค์กรสู่ความส าเร็จ ของงาน
การสาธารณสงเคราะห์ 
 2.4 ควรให้บริการงานสาธารณสงเคราะห์เป็นการจัดการที่มีหลักธรรมน าการบริหาร คือ 
หลักอิทธิบาท 4 ซึ่งเป็นหลักธรรมที่เหมาะสมต่อการน ามาประยุกต์ใช้กับการให้บริการ ในทุกงาน
ของกิจการงานสาธารณสงเคราะห์ที่ทุกคน ทุกฝุายควรได้รับรู้ และเรียนรู้แล้วโน้มน าไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเหมาะสม 

3. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 3.1 ควรด าเนินการวิจัยในเรื่องเกี่ยวกับ การพัฒนาศักยภาพของวัดต่อการจัดการงานสา
ธารณสงเคราะห์ให้เกิดมูลค่าเพ่ิมสูงสุด 

3.2 ควรด าเนินการวิจัยในเรื่องเกี่ยวกลยุทธ์สมรรถนะผู้น างานการสาธารณสงเคราะห์ 
ของบุคลากรของวัด ให้มีความพร้อมต่อการให้บริการงาสาธารณสงเคราะห์อย่างมีประสิทธิผล  
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ประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา 
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี  

THE EFFECTIVENESS OF MANAGEMENT FOR DHAMMA TEACHING  
IN SECONDARY SCHOOL CHONBURI PROVINCE 

 

พระอธิการจาลึก สญฺ โต (เย็นส าราญ)๑* พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท๒** สมาน งามสนิท๓*** 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปเกี่ยวกับ

ประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี  
2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ เพ่ิมประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียน 
มัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี 3) เพ่ือแนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนธรรม
ศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชลบุรี  

ระเบียบวิธีวิจัยใช้การวิจัยแบบผสานวิธี ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพและการ
วิจัยเชิงปริมาณการวิจัยเชิงคุณภาพเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 18 รูป/คน 
เลือกแบบเจาะจงจากผู้เชี่ยวชาญเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ที่
มีโครงสร้างเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวและเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนร่วมในการ
สนทนากลุ่มเฉพาะ จ านวน 11รูป/คน วิเคราะห์ข้อมูลจากทั้งสองขั้นตอนโดยการพรรณนา
ความการวิจัยเชิงปริมาณเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 377 คนตัวอย่างแบบง่ายจาก
ประชากร 6,581 คน เครื่องมือเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม ซึ่งมีความเชื่อมั่นเท่ากับ 
0.05 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ทดสอบสมมติฐานด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์  

ผลการวิจัยพบว่า 
1.สภาพทั่วไปเกี่ยวกับประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาใน

โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพทั้งครูและ
นักเรียนรวมทั้งหมด ครูและนักเรียนมีความคิดเห็นที่เพ่ิมประสิทธิผลการจัดการเรียนการ
สอนธรรมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชลบุรี โดยภาพรวม พบว่า  ตามหลักอิทธิ
บาท 4 ตามสภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (x=̅3.91) และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้อง
                                                           

๑ *หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์   
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒ **ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓***ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 256088

กันมาก (S.D.=0.619) เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมากทุกข้อและเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในระดับมาก  
 แต่ในรายละเอียดแต่ละด้านในด้านฉันทะ  ความพึงพอใจโดยผลรวมอยู่ในระดับ
เห็นด้วย มาก(x=̅ 4.02) และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันมาก (S.D.= 0.632) เมื่อ
พิจารณาแต่ละข้อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ และ
เป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในระดับมาก ในด้านวิริยะ  ความพึงพอใจโดยผลรวมอยู่ใน
ระดับเห็นด้วย มาก (x=̅ 3.94) และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันมาก (S.D.= 0.673) 
เมื่อพิจารณาแต่ละข้อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ 
และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในระดับมาก ในด้านจิตตะ  ความพึงพอใจโดยผล
รวมอยู่ในระดับเห็นด้วย มาก (x=̅ 3.81) และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันมาก (S.D.= 
0.719) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุก
ข้อ และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในระดับมาก และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน
ในระดับมากในด้านวิมังสา  ความพึงพอใจโดยผลรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย มาก(x=̅ 3.88) 
และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันมาก (S.D.= 0.710) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อ พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน
ในระดับมาก 

2. ปัจจัยที่เพ่ิมประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียน
มัธยมศึกษา พบว่า ด้านการจัดหลักสูตรธรรมศึกษา นักเรียนมีความตรงต่อเวลา  
การแก้ปัญหาชีวิตด้วยสติปัญญาเน้นการบรรยายมากเกินไปไม่ส่งเสริมความถนัดในการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ด้านสื่อการเรียนรู้ ส่งเสริมให้นักเรียนใฝ่รู้ น าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบันประยุกต์ใช้ในการสอน ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียนแยกแยะได้ชัดเจนในเรื่อง
ของความดีและความชั่ว ด้านการจัดกิจกรรม ให้ค าปรึกษาทางด้านจิตใจแก่นักเรียน
ส่งเสริมให้ด ารงชีวิตอย่างเกื้อกูลสิ่งแวดล้อมส่งเสริมผู้น า ด้านการวัดผลและประเมินผล 
ตามหลักพระพุทธศาสนา ส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ไม่ส่งเสริมให้นักเรียนเป็น
คนซื่อสัตย์ สุจริตให้รู้จักมีความสุขตามฐานะของตน 

3. แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี ดังนี้ ด้านการจัดหลักสูตรธรรมศึกษา ควรท าให้
นักเรียนมีความตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง รู้คุณค่าของความซื่อสัตย์และลด 
ละ เลิกอบายมุขคิดวิเคราะห์เหตุการณ์ในสังคมด้วยหลักธรรมตามหลักอิทธิบาท 4 ควรท า
ให้เกิดความยินดีมีประสิทธิผลต่อการจัดการเรียนการสอนให้เกิดคุณแห่งความส าเร็จและมี
ประสิทธิผลต่อการเรียนของนักเรียนอย่างมาก  ด้านสื่อการเรียนรู้ควรท าให้นักเรียน
สามารถแยกแยะได้ชัดเจนในเรื่องความดีและความชั่วได้จัดกิจกรรมการการเรียนโดยใช้
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กระบวนการกลุ่ม มีส่วนร่วมในชั้นเรียน ได้ส่งเสริมให้นักเรียนไผ่รู้ สามารถน าเหตุการณ์จริง
ในปัจจุบันมาเป็นสื่อการสอน เช่น คอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถท าให้นักเรียนแสวงหาความรู้ได้
ด้วยตัวเองมากยิ่งขึ้น ตามหลักธรรมท าให้เกิดความพยายามสูงในการใช้สื่อการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง ด้านการจัดกิจกรรม ควรให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและส่งเสริมให้ด ารงชีวิตอย่างเกื้อกูลต่อสิ่งแวดล้อม ท าให้
นักเรียนสามารถเป็นผู้น าในกิจกรรมท าบุญตักบาตรทุกวันพระในโรงเรียนและสนใจที่จะ
ปรึกษาทางด้านจิตใจเอาใจใส่ต่อนักเรียนเป็นประจ า ด้านการวัดผลและประเมินผล ควร
ท าให้นักเรียนเป็นคนซื่อสัตย์ สุจริตสามารถพ่ึงตนเองได้ รู้จักปรับตัวเข้ากับเพ่ือนๆ และผู้อ่ืน 
มีความรักในท้องถิ่น มีความสุขตามฐานะรู้ทันเทคโนโลยีสมัยใหม่มีการพัฒนาทางกาย เห็น
คุณค่าของตัวเองรู้จักคิดวิเคราะห์ปัญหาชีวิตได้ด้วยปัญญาของตัวเองอย่างมาก และการพัฒนา
ประสิทธิผลต่อนักเรียนที่ดีมาก โดยน าหลักธรรม อิทธิบาท 4 เป็นแนวทางการพัฒนา
ประสิทธิผลการจัดการการสอนธรรม เช่น มีการแต่งตั้งครู อาจารย์ ตามความเหมาะสม ก าหนด
บทบาทและหน้าที่ของครูอาจารย์ ในการเปลี่ยนแปลง การพัฒนา ผลลัพธ์ การมีส่วนร่วม และ
ความผูกพันเป็นต้น ระบบข้อมูล โครงสร้าง ระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน ปัจจัยภายในโรงเรียนที่เป็น
ข้อได้เปรียบ ควรน ามาใช้ในการพัฒนาโรงเรียนต่อไป แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลในโรงเรียน
การสอนธรรม เป็นไปตามนโยบาย มีครูอาจารย์ก ากับดูแลนักเรียนทุกชั้นเรียน มีระบบการ
ท างานที่ดีเพ่ือเอ้ือต่อการบรรลุเป้าหมาย ก าหนดกลยุทธ์ให้ครูอาจารย์ได้เข้าร่วมสัมมนาดูงาน 
อันจะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนต่อไป 
 
ค าส าคัญ: ประสิทธิผล, การสอน, ธรรมศึกษา 

 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were : (1) to study the Effectiveness 
to Leaning and Teaching Management of Dhamma Education in Secondary 
School in Chonburi Province, (2) to study the factors to increase the 
Effectiveness to Leaning and Teaching Management of Dhamma Education 
in Secondary School in Chonburi Province, (3) to study the guideline for 
Effectiveness to Leaning and Teaching Management of Dhamma Education 
in Secondary School in Chonburi Province. This research was the mixed 
method research between the qualitative research from 18 key informants 
from specialist. The tool to collect the data as the in-depth interview for 
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focus group discussion for 11 persons and then to use this information to 
quantitative research by using the survey research from 377 out of 6581  
persons for sampling group through simple random sampling for data 
collection by using the questionnaire with reliability test at 0.05 and the 
data analysis used the statistic description , percentage, mean, standard 
deviation and test the hypothesis with coefficient.  
The findings of this research as follows : 
 1 The general state  about. effectiveness to leaning and teaching 
management of Dhamma education in secondary school in Chonburi 
province, the majority of questionnaire correspondents are  377 teachers 
and students that the teachers and students had the opinion to increase th  
effectiveness to leaning and teaching management of Dhamma education in 
secondary school in Chonburi province in overall , found that the principle 
of Iddhibatha IV  in the general state , was at high level(X=3.91 and had the 
opinion  along with agreement at high level.(S.D.=0.619). When considered 
in each aspect found that the sampling group had the opinion was at high 
level in all aspects and had the opinion  along with agreement at high level. 
In each aspect such as Chanda(aspiration), the satisfaction in over all , was 
at high level(X=4.02) and had the opinion  along with agreement at high 
level(S.D.=0.632). 
 When considered in each aspect found that the sampling group 
had the opinion was at high level in all aspects and had the opinion  along 
with agreement at high level. In each aspect such as Viriya(Energy), the 
satisfaction in over all , was at high level(X=3.94) and had the opinion  along 
with agreement at high level(S.D.=0.673). When considered in each aspect 
found that the sampling group had the opinion ,was at high level in all 
aspects and had the opinion  along with agreement at high level. In each 
aspect such as Citta(will), the satisfaction in over all , was at high 
level(X=3.81) and had the opinion  along with agreement at high 
level(S.D.=0.719). When considered in each aspect found that the sampling 
group had the opinion was at high level in all aspects and had the opinion  
along with agreement at high level. In each aspect such as Vimangsa 
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(thoughtfulness), the satisfaction in over all , was at high level(X=3.88) and 
had the opinion  along with agreement at high level(S.D.=0.710). When 
considered in each aspect, found that the sampling group had the opinion , 
was at high level in all aspects and  had the opinion  along with agreement 
at high level. 
 2. The study the factors to increase the Effectiveness to Leaning 
and Teaching Management of Dhamma Education in Secondary School in 
Chonburi Province, found that  Dhamma Education Management;  the 
students are punctual, life solution with brain, focus on lecture and no 
promote to study as child center. The learning media, is to promote the 
students would like to study, to be applied the current situation into 
teaching, the students have the participation in the class , classification of 
goodness and  badness.  For the activity , is to give the advise about the 
mind to students to live in good environment and promote leadership. The 
examination and evaluation according to principle of Buddhism, to promote 
the knowledge of technology , to promote students to have the honor, and 
good behavior  and to know for having the happiness as they are. 
 3. The study the guideline for Effectiveness to Leaning and 
Teaching Management of Dhamma Education in Secondary School in 
Chonburi Province. The  Dhamma Education Management, should let the 
student to be punctual, responsibility , to know the hounour, stop the 
intoxicants and be able analized the current situation along with Iddhibatha 
IV, should have the preasure and welcome to the student have the 
efficiency. The learning media; should give the students to analize the good 
thing and bad thing, to have the group activity, class participation, to 
promote the students to study in the current situation like computer and 
self  study. Therefore, the principle  of Dhamma should try hard to use the 
media for teaching and learning. The activity; should give the student to 
participate the activity  of Buddhism and protect the environment that 
make the students have the participation like merit making or Budhdhist 
activity. The examination and  Evaluation ; should let the student to be 
hounour , self discipline, make friendship, love the locality, to know how to 
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use the technology to use in development, to know the critical thing test by 
using Iddhibatha IV by using Iddhibatha as the guideline for teaching and 
development like proper teacher recruitment like teacher  for effectiveness 
in the school long with policy, to have the teachers to take care of 
students, the teacher should control, have hospitality , to work  as the 
objective , hospitality , to set the strategy for the teachers to participate the 
seminar in the sake of school. 
 

Keywords: Effectiveness, Teaching, Dhamma Education 
 
1. บทน า 

ในคัมภีร์พระไตรปิฎก พระพุทธเจ้าตรัสเน้นให้เห็นถึงความส าคัญของการศึกษา 
หรือสิกขาว่า ภิกษุผู้ที่มีความเพียรเอาใจใส่ปฏิบัติตามหลักสิกขา 3 ประการ คือ ประพฤติ
อธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา และอธิปัญญาสิกขา อยู่เป็นนิจ บัณฑิตย่อมเรียกภิกษุเหล่านั้น ว่า
เป็นนักศึกษา เป็นนักปฏิบัติ มีความประพฤติบริสุทธิ์ เป็นผู้ตรัสรู้ชอบ เป็นนักปราชญ์ เป็นผู้
ถึงที่สุดแห่งการปฏิบัติในโลก เป็นผู้ประกอบด้วย วิมุตติอันเป็นที่สิ้นตัณหา ย่อมมีจิตหลุดพ้น
จากสังขารธรรมเพราะวิญญาณดับสนิท เหมือนความดับแห่งประทีป เป็นต้น ด้วยเหตุแห่ง
พระด ารัสนี้ คณะสงฆ์ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงการศึกษาในพระพุทธศาสนามาโดยตลอด 
ทั้งการศึกษาของพระภิกษุสามเณรเอง รวมถึงการศึกษาของพุทธศาสนิกชน ให้มีความ
เหมาะสมและเกิดประโยชน์แก่ผู้ที่ศึกษาอย่างยิ่ง การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยตั้งแต่อดีต
มา มุ่งเน้นการศึกษาในทางด้านภาษาบาลีเป็นหลัก จนเมื่อปี พ.ศ.2435 สมเด็จพระมหาสมณ
เจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส เมื่อครั้งปกครองวัดบวรนิเวศวิหาร ได้ก าหนดหลักสูตรสอน
พระภิกษุและสามเณรขึ้น เพ่ือให้เรียนรู้หลักพระพุทธศาสนา ทั้งด้านหลักธรรม พุทธประวัติ 
และพระวินัย ตลอดถึงหัดแต่งแก้กระทู้ธรรม ตกถึงวันที่ 27 มีนาคม 2454  ได้ทรงปรับปรุง
หลักสูตรใหม่ เพื่อใช้ส าหรับสอนพระนวกะ และได้โปรดให้จัดการสอบในส่วนกลางเป็นครั้ง
แรก ในเดือนตุลาคมปีเดียวกัน โดยใช้วัดบวรนิเวศวิหาร วัดมหาธาตุ และวัดเบญจมบพิตรเป็น
สถานที่สอบ วิชาที่สอบมีอยู่ 3 วิชา คือ ธรรมวิภาค แต่งความแก้กระทู้ธรรม และแปลภาษา
มคธเฉพาะทอ้ง นิทานในอรรถกถาธรรมบท จนกระทั่งปี พ.ศ. 2456 ได้ทรงปรับปรุงหลักสูตร
ใหม่อีกครั้งหนึ่ง เพ่ิม คิหิปฏิบัติเข้าในธรรมวิภาค และได้ขยายหลักสูตรขึ้นอีกเป็นระดับชั้นโท
และชั้นเอก ดังมีหลักสูตรปรากฏในปัจจุบัน 

ต่อมา ในปี พ.ศ. 2472 พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จ
พระสังฆราชเจ้า วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม ทรงเห็นว่า ควรขยายโอกาสให้ฆราวาสได้ศึกษา
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ธรรมบ้าง จึงมอบหมายให้คณะสงฆ์จัดการการศึกษาหลักสูตรนักธรรมส าหรับฆราวาสขึ้น เรียกว่า 
"ธรรมศึกษา" เปิดชั้นแรกเป็นหลักสูตรธรรมศึกษาชั้นตรี และต่อมาได้มีการขยายออกไปเป็นชั้น
ธรรมศึกษาชั้นโท และธรรมศึกษาชั้นเอก ในปี พ.ศ. 2473 และ พ.ศ. 2474 ตามล าดับการศึกษา
พระปริยัติธรรมแผนกธรรม จึงเป็นการศึกษาพระพุทธศาสนาส าหรับทุกคนและทุกคน
สามารถเข้าถึงการศึกษาพระพุทธศาสนา (Buddhist Education for all and all for 
Buddhist Education) ด้วยการน าเสนอหลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เช่นนี้ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ พระองค์นั้นจึงได้ชื่อว่า เป็นผู้ท าการปฏิรูปการศึกษา
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย ทั้งนี้เพราะพระองค์ได้ท าให้การศึกษาพระพุทธศาสนาเป็น
สิ่งที่ชาวพุทธทุกคนทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ สามารถเข้าถึงได้ด้วย หลักสูตรคู่ขนานนั่นคือ 
หลักสูตรนักธรรมส าหรับพระภิกษุสามเณร และหลักสูตรธรรมศึกษาส าหรับคฤหัสถ์  
(พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), 2556). 

จากการที่ผู้วิจัยมีประสบการณ์ในการสอนและการท างานด้านการให้
การศึกษามา เป็นเวลาหลายปี ได้ประสบกับปัญหาในการท างานหลายอย่าง ทั้งปัญหาจาก
ตัวผู้สอนเอง และปัญหาจากตัวนักเรียน ปัญหาเกี่ยวกับเวลาและสถานที่ ที่ท าการสอน ซึ่ง
มีทั้งด้านที่ควรปรับปรุงส่งเสริมและด้านที่ควรแก้ไข ในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยต้องการ
ศึกษาวิจัยเพ่ือทราบถึงวิธีการถ่ายทอดหลักธรรมของพระภิกษุ และความคิดเห็นต่อเนื้อหา
วิขาธรรมศึกษาที่จัดสอนในโรงเรียน เพ่ือที่จะได้น ามาพัฒนาและปรับปรุงตัวเอง ของ
บุคลากรประการหนึ่ง และเพ่ือเสนอเป็นแนวทางในการศึกษาพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ
สอนธรรมศึกษา ให้สอดคล้องกับยุคปฏิรูปการศึกษาต่อไปในอนาคต โดยที่ผู้วิจัยหวังว่า 
การวิจัยครั้งนี้ จะเป็นการจุดประเด็นในการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้าน (ชุมชน) วัด 
และโรงเรียน และเป็นจุดที่ตรงประเด็น ที่สุดที่จะเข้าไปเผยแผ่หลักธรรมในทาง
พระพุทธศาสนาเข้าสู่ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิผล 

 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
บทความวิจัยนี้เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปเก่ียวกับประสิทธิผลการจัดการเรียนการ

สอนธรรมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี เพ่ือศึกษาปัจจัยที่เพ่ิมประสิทธิผลต่อ
การจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี และเพ่ือศึกษา
แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียน 
มัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี 
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3. ขอบเขตการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาใน

โรงเรียน มัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตของการวิจัยด้านเนื้อหาที่จะ
ท าการศึกษาวิจัยไว้โดย ก าหนดขอบเขตเนื้อหาไว้ดังนี้ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ 1) ด้าน
การจัดหลักสูตรธรรมศึกษา 2) ด้านสื่อการเรียนรู้ 3) ด้านการจัดกิจกรรม และ4) ด้านการ
วัดผลและการประเมินผล หลักธรรมผู้วิจัยได้ก าหนดศึกษาหลักอิทธิบาทธรรม 4 คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา (สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์, 2441) 

 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
4.1 รูปแบบการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง“ประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียน 

มัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี” โดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่ม ครูและนักเรียน ได้ประชากรประมาณ 
6,581 คน และได้ก าหนดขนาดตัวอย่างจากการหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยน าไปก าหนดหาขนาด
กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) การ
ค านวณหาขนาด/จ านวนตัวอย่างในที่สามารถรู้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 377 คน โดยการสุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าย ในการแจกแบบสอบถาม เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนธรรม
ศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี ใน 4 ด้าน คือ ด้านการจัดหลักสูตรธรรมศึกษาด้าน
สื่อการเรียนรู้ ด้านการจัดกิจกรรม ด้านการวัดและประเมินผล 

4.2 ประชากรกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ประชากรจากการวิจัยเซิงปริมาณ คือ ครู  และนักเรียน รวมทั้ งสิ้น  

6,581 คน 
กลุ่มตัวอย่าง มาจากการเปิดตารางส าเร็จรูป โดยใช้สูตรค านวณขนาดกลุ่ม

ตัวอย่างของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) จ านวนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 377 คน 
4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

       เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
377 ชุด ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ การสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้างผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 18 รูป/คน  

4.4 วิเคราะห์ข้อมูล 
       1) การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
       ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จ 
เพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติพรรณนา ส าหรับ
อธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างและพรรณนาถึง ประสิทธิผลการจัดการเรียนการ
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สอนธรรมศึกษาในโรงเรียน มัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตของการวิจัย
ด้านเนื้อหาที่จะท าการศึกษาวิจัยไว้โดย ก าหนดขอบเขตเนื้อหาไว้ดังนี้ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 
ด้าน คือ 1) ด้านการจัดหลักสูตรธรรมศึกษา 2) ด้านสื่อการเรียนรู้ 3) ด้านการจัดกิจกรรม 
และ4) ด้านการวัดผลและการประเมินผล  หลักธรรมผู้วิจัยได้ก าหนดศึกษาหลักอิทธิบาท
ธรรม 4 คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา วิเคราะห์โดยการหาค่าความถี่ และค่าร้อยละ 
2) ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ท่ีมีต่อประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาใน
โรงเรียน มัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และ 3) น าข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมมาวิเคราะห์และสังเคราะห์สรุปผล และน าเสนอ
เขียนเป็นความเรียง ตารางหรือแผนภูมิ 

2) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ผู้วิจัยด าเนินการสังเคราะห์เอกสาร เกี่ยวกับประสิทธิผลการจัดการเรียนการ

สอนธรรมศึกษาในโรงเรียน มัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี ทั้ง 4 ด้าน รวมทั้งการลงเก็บข้อมูล
ในพ้ืนที่ด้วยตัวเอง ตามระเบียบวิธีวิจัย และตามประเด็นโจทย์วิจัยวิธีด าเนินงานวิจัย และ
การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยสัมภาษณ์เชิงลึก น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เชิง
เนื้อหา การสังเคราะห์เนื้อหา ข้อมูลที่สอดคล้องกัน เพ่ือแสวงหาความคิดเห็นที่สอดคล้อง
กันในบางประการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิผลการจัดการเรียน
การสอนธรรมศึกษาในโรงเรียน มัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี และน าเสนอเขียนเป็นความ
เรียง ตารางหรือแผนภูมิ ซึ่งด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 1) จัดหมวดหมู่ของข้อมูลที่ได้จาก
การสัมภาษณ์เป็นแฟ้มข้อมูล 2) อ่าน ท าความเข้าใจ บันทึก เขียนข้อสังเกตและตั้งประเด็น
พรรณนา แยกแยะลดส่วนข้อมูล และให้รหัส และตีความข้อมูลจัดหมวดหมู่ หาความ
เหมือน ความต่าง และความเชื่อมโยงกับบริบท และ3) สรุปผลการวิจัย น าเสนอข้อมูลเป็น
เรียงความ และรายงานผลการวิจัย 
5. ผลการวิจัย 

1.สภาพทั่วไปเกี่ยวกับประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพทั้งครูและ
นักเรียนรวมทั้งหมดจ านวน 377 แยกเป็นนักเรียน มีจ านวน 297 คน คิดเป็นร้อยละ 
78.77 รองลงมา คือ แยกเป็นครูมีจ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 21.23 มีเพศหญิง จ านวน 
257 คน คิดเป็นร้อยละ 68.20 มีอายุระหว่าง 16-25 ปี จ านวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 
47.20 การศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย จ านวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 52.50 สถานที่
การศึกษาโรงเรียนศรีราชา จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 27.30 ครูและนักเรียนมีความ
คิดเห็นที่เพ่ิมประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x=̅ 4.25) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 256096

อยู่ในระดับมาก อันดับแรก คือ ด้านสื่อการเรียนรู้ (x=̅4.38) รองลงมา คือ ด้านการวัดผล
และประเมินผล (x=̅4.35) รองลงมา คือ ด้านการจัดหลักสูตรธรรมศึกษา (x=̅4.24) และอันดับ
สุดท้าย คือ ด้านการจัดกิจกรรม (x=̅4.13) และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงลงมา
ตามล าดับ 2. ปัจจัยที่เพ่ิมประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียน
มัธยมศึกษา พบว่า ด้านการจัดหลักสูตรธรรมศึกษา นักเรียนมีความตรงต่อเวลา การ
แก้ปัญหาชีวิตด้วยสติปัญญาเน้นการบรรยายมากเกินไปไม่ส่งเสริมความถนัดในการเรียนรู้
ของผู้เรียน ด้านสื่อการเรียนรู้ ส่งเสริมให้นักเรียนใฝ่รู้ น าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
ประยุกต์ใช้ในการสอน ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียนแยกแยะได้ชัดเจนในเรื่องของความ
ดีและความชั่ว ด้านการจัดกิจกรรม ให้ค าปรึกษาทางด้านจิตใจแก่นักเรียนส่งเสริมให้
ด ารงชีวิตอย่างเกื้อกูลสิ่งแวดล้อมส่งเสริมผู้น า ด้านการวัดผลและประเมินผล ตามหลัก
พระพุทธศาสนา ส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ไม่ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคน
ซื่อสัตย์ สุจริตให้รู้จักมีความสุขตามฐานะของตน 

3. แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี ดังนี้ ด้านการจัดหลักสูตรธรรมศึกษา ควรท าให้นักเรียน
มีความตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง รู้คุณค่าของความซื่อสัตย์และลด ละ เลิก
อบายมุขคิดวิเคราะห์เหตุการณ์ในสังคมด้วยหลักธรรมตามหลักอิทธิบาท 4 ควรท าให้เกิด
ความยินดีมีประสิทธิผลต่อการจัดการเรียนการสอนให้เกิดคุณแห่งความส าเร็จและมี
ประสิทธิผลต่อการเรียนของนักเรียนอย่างมาก ด้านสื่อการเรียนรู้ควรท าให้นักเรียนสามารถ
แยกแยะได้ชัดเจนในเรื่องความดีและความชั่วได้จัดกิจกรรมการการเรียนโดยใช้กระบวนการ
กลุ่ม มีส่วนร่วมในชั้นเรียน ได้ส่งเสริมให้นักเรียนไผ่รู้ สามารถน าเหตุการณ์จริงในปัจจุบันมา
เป็นสื่อการสอน เช่น คอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถท าให้นักเรียนแสวงหาความรู้ได้ด้วยตัวเองมาก
ยิ่งขึ้น ตามหลักธรรมท าให้เกิดความพยายามสูงในการใช้สื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ด้านการ
จัดกิจกรรม ควรให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาและส่งเสริมให้ด ารงชีวิตอย่างเก้ือกูลต่อสิ่งแวดล้อม ท าให้นักเรียนสามารถ
เป็นผู้น าในกิจกรรมท าบุญตักบาตรทุกวันพระในโรงเรียนและสนใจที่จะปรึกษาทางด้านจิตใจ
เอาใจใส่ต่อนักเรียนเป็นประจ า ด้านการวัดผลและประเมินผล ควรท าให้นักเรียนเป็นคน
ซื่อสัตย์ สุจริตสามารถพ่ึงตนเองได้ รู้จักปรับตัวเข้ากับเพ่ือนๆ และผู้อ่ืน มีความรักในท้องถิ่น 
มีความสุขตามฐานะรู้ทันเทคโนโลยีสมัยใหม่มีการพัฒนาทางกาย เห็นคุณค่าของตัวเองรู้จัก
คิดวิเคราะห์ปัญหาชีวิตได้ด้วยปัญญาของตัวเองอย่างมาก และการพัฒนาประสิทธิผลต่อ
นักเรียนที่ดีมากโดยน าหลักธรรม อิทธิบาท 4 เป็นแนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการจัดการ
การสอนธรรม เช่น มีการแต่งตั้งครู อาจารย์ ตามความเหมาะสม ก าหนดบทบาทและหน้าที่
ของครูอาจารย์ ในการเปลี่ยนแปลง การพัฒนา ผลลัพธ์ การมีส่วนร่วม และความผูกพันเป็น
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ต้น ระบบข้อมูล โครงสร้าง ระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน ปัจจัยภายในโรงเรียนที่เป็นข้อได้เปรียบ 
ควรน ามาใช้ในการพัฒนาโรงเรียนต่อไป แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลในโรงเรียนการสอน
ธรรม เป็นไปตามนโยบาย มีครูอาจารย์ก ากับดูแลนักเรียนทุกชั้นเรียน มีระบบการท างานที่ดี
เพ่ือเอ้ือต่อการบรรลุเป้าหมาย ก าหนดกลยุทธ์ให้ครูอาจารย์ได้เข้าร่วมสัมมนาดูงาน อันจะ
เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนต่อไป 

 

6. สรุปองค์ความรู้จากการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง "ประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียน

มัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี" ผู้วิจัยได้ศึกษาวิจัยหลักการที่เกี่ยวข้องแนวคิดที่เกี่ยวข้อง 
ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นต้น โดยท าการศึกษาวิจัยทั้งเชิงปริมาณมีการ
ด าเนินการแจกแบบสอบถามจ านวน 377 ชุด และได้ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพมีการสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง จ านวน 18 รูป/คน จึงได้สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 256098

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ประสิทธผิลการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี ใน ๔ ด้าน 

ด้านการจัดหลักสูตรธรรม
ศึกษา 

-ส่งเสริมให้นักเรียนรู้หลัก
พ่ึงตนเองหรือเลี้ยงชีพ
ด้วย ความสุจริต 
-ส่งเสริมให้นักเรียนแสดง
พฤติกรรมทางเพศที่
ถูกต้องตามหลักศาสนา 
-ส่งเสริมให้นักเรียนมี
ส่วนร่วมในกระบวนการ
เรียน 
-ส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความตรงต่อเวลา 
 

ด้านสื่อการเรียนรู้ 
- จัดการฝึกฝนให้นักเรียน
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
-  จัดกิจกรรมการเรียนโดย
ใช้กระบวนการกลุ่ม 
- มีการน าหลักธรรมเข้ามา
ประยุกต์กับการสอน 
- จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้
นักเรียนใฝ่รู้ 
 

ด้านการจัดกิจกรรม 
- จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
ให้ด ารงชีวิตอย่างเกื้อกูล
สิ่งแวดล้อม 
- จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้
ท าบุญตักบาตรทุกวันพระ 
ในโรงเรียน 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในแต่
ละกิจกรรม 
- จัดกิจกรรมสมาทานศีล
ในวันพระ 
 

ด้านการวัดผลและ
ประเมิลผล 

-ส่งเสริมให้นักเรียน
สามารถพ่ึงตนเองได้ 
- ส่งเสริมให้รู้จักคิด 
วิเคราะห์ ปัญหาชีวิต 
-.ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักมี
ความสุขตามฐานะของตน 
- ส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความรักในท้องถิ่น 
 

ฉันทะ 
-การแต่งตั้งครูอาจารย์
ตามความเหมาะสม 
-ก าหนดบทบาทหน้าที่
ของครูอาจารย์ 
-รู้จักรับผิดชอบให้ตรง
ต่อเวลา 

วิริยะ 
-ไม่หวั่นกลัวต่อ
อุปสรรค 
-มีระบบการท างานที่ดี
ต่อการบรรลุเป้าหมาย 
-ครูอาจารย์ได้เข้าร่วม
สัมมนาดูงาน 

จิตตะ 
-ปรับปรุงการเรียนการ
สอนอยู่เสมอการ 
-เสริมสร้างให้หนว่ยงาน
เข้มแข็ง  
-มีการพัฒนาการท างาน
อย่างมีขั้นตอน 

วิมังสา 
-หมั่นใคร่ครวญตรวจ
ตราหาเหตุผล 
-มีความแข็งแกร่ง
พร้อมที่จะเผชิญแรง
กระทบ 
-มีการพัฒนาทีมงาน 
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7. อภิปรายผล 
7.1 อภิปรายผลเปรียบเทียบสภาพทั่วไปเก่ียวกับประสิทธิผลการจัดการ

เรียนการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี 
1) ความคิดเห็นของครูและนักเรียนที่มีต่อประสิทธิผลการจัดหลักสูตรธรรม

ศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี ด้านการจัดหลักสูตรธรรมศึกษา โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาปัญญา ปญฺ าสิริ (ลักษณะ
จันทร์), ได้วิจัยเรื่อง "ประสิทธิผลการบริหารจัดการ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 
ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 2 ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพทั่วไปในการบริหารจัดการโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 2 ใน ปัจจุบัน พบว่า โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ได้รับการอุปถัมภ์งบประมาณจากภาครัฐในปริมาณที่น้อยไม่
เพียงพอต่อการพัฒนาครูขาดงบประมาณในการจ้างอาจารย์สอน ท าให้อาจารย์สอนไม่เพียงพอใน
หนึ่งคนจ าเป็นต้องสอนหลายวิชาท าให้ไม่สามารถพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการได้อย่างเต็มที่
อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยยังมีอยู่น้อย เมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนขนาดใหญ่ๆ ที่ได้รับ
งบประมาณจ านวนมาก นอกจากนี้ในด้านภัตตาหารยังต้องอาศัยการบิณฑบาตและชาวบ้านให้
การอุปถัมภ์ 2) ความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษาในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากได้แก่ ด้านการสร้างและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นศาสนทายาทที่มี
คุณภาพ และอยู่ในระดับปานกลางได้แก่ ด้านการพัฒนาระบบบริหารโรงเรียนให้เข้มแข็ง และมี
มาตรฐานเป็นโรงเรียนคุณภาพที่ยั่งยืนรองลง คือ ด้านการท านุบ ารุง เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้
เจริญงอกงาม สุดท้ายคือด้านการเสริมสร้างศักยภาพให้ ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาของโลก 3) แนวทางในการ พัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 2 ในด้านการสร้างและพัฒนาผู้เรียน
ให้เป็นศาสนทายาทที่มีคุณภาพ ได้แก่ การพัฒนาผู้เรียนให้ก้าวทันโลกอย่างเท่าทันด้วยการเรียนรู้
ตลอดชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และวินัยในตนเองสูง เป็นแบบอย่างของเยาวชน เป็นผู้ริเริ่ม 
สร้างสรรค์ และร่วมการเปลี่ยนแปลงทางสังคมสู่สังคมพุทธธรรมที่ยั่งยืนเป็นผู้เรียนถึงพร้อมด้วย
ทักษะสากล ด้านการพัฒนาระบบบริหารโรงเรียนให้เข้มแข็ง และมีมาตรฐานเป็นโรงเรียนคุณภาพ
ที่ยั่งยืนได้แก่ การมีระเบียบปฏิบัติ กฎหมาย มาตรการ ทางการบริหารจัดการ และการจัด
การศึกษามีปฏิรูประบบการติดตามประเมินผล มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการสูโรงเรียนที่เป็น
เลิศ มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา และการปฏิรูปการบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ด้านการเสริมสร้างศักยภาพให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระปริยติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษาของโลก ได้แก่ การยกระดับขีด ความสามารถให้มีความเข้มแข็งในการเป็นศูนย์กลาง
การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาและ การสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
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สามัญศึกษานานาชาติต้นแบบ และมีเครือข่ายในระดับสากล ครอบคลุมทั่วโลก ด้านการท านุ
บ ารุง เผยแผ่พระพุทธ ศาสนาให้เจริญงอกงาม ได้แก่ การสร้างและพัฒนาชุมชนพระธรรม
ต้นแบบตามมาตรฐานชุมชนพุทธธรรมที่ก าหนดไว้ การวางมาตรการเพ่ือการรักษาผู้จบ 
การศึกษาให้ด ารงอยู่ในบรรพชิต และการน่าส่งธรรมแก่ประชาชนให้ได้รับการเสริมสร้างความรู้
ปัญญาด้วยหลักพุทธธรรมอย่างทั่วถึงต่อเนื่อง 2) ความคิดเห็นของครูและนักเรียนที่มีต่อ
ประสิทธิผลการจัดหลักสูตรธรรมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี ด้านสื่อการเรียนรู้ 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุมาลี กาญจนชาตรี ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมคุณลักษะ ของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา ในการสร้างความรู้ตามแนวคอนสตรักติวิซึม”ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้  1. 
คุณลักษณะของนักเรียนระดับประถมศึกษาในการสร้างความรู้ ตามแนวคอบสตรักติวิซึม
ประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ คือ การก ากับตนเอง ทักษะทางสังคม และทักษะในการสืบสอบ 
2. กระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมคุณลักษณะของนักเรียน ระดับประถมศึกษาในการสร้าง
ความรู้ตามแนวคอนสตรักติวิซึมประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1) เกิดความขัดแย้งทางปัญญา 
นักเรียนเกิดความขัดแย้งทางความคิดที่เป็นผลจากความรู้เดิม กับข้อมูลที่รับเข้ามาใหม่ไม่
สอดคล้องกัน 2) แสวงหาค าตอบ นักเรียนจัดกลุ่มและด าเนินการค้นหาค าตอบ เพ่ือลดความ
ขัดแย้งทางปัญญาที่เกิดขึ้น 3) ตรวจสอบความเข้าใจ นักเรียนสร้างความรู้ของตนเองผ่านการ
เจรจาต่อรองทางสังคม 4) ใช้ความรู้ที่เรียนมา นักเรียนน าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปแล้ว มาใช้ในบริบท
อ่ืนๆ 3. นักเรียนมีพฤติกรรมการก ากับตนเองและพฤติกรรม ที่แสดงทักษะในการสืบสอบส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับควรปรับปรุง ส่วนพฤติกรรมที่แสดงทักษะทางสังคมอยู่ในระดับพอใช้ ทั้งก่อน
และหลังการเรียนด้วยกระบวนการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น 4. นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
พฤติกรรมการก ากับตนเองและพฤติกรรม ที่แสดงทักษะสังคมและทักษะในการสืบสอบสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  3) ความคิดเห็นของครูและนักเรียนที่มีต่อ
ประสิทธิผลการจัดหลักสูตรธรรมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี ด้านการจัด
กิจกรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของบัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ 
(2540)  ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอบแบบการจัดการความรู้เพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะการสอนของนักศึกษาครู” ผลการศึกษาพบว่า สมรรถนะด้านการ
เตรียมการสอนและการวางแผนการสอน ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
และด้านการวัดผลประเมินผลการเรียนการสอนอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนผลการเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นอาจารย์นิเทศกับนักศึกษาครูเกี่ยวกับ สมรรถนะการสอนของนักศึกษาครูทั้ง 3 
ด้าน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2. พัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนแบบการจัดการจัดการความรู้ ซึ่งได้รับการประเมินความเหมาะสมโดย
ผู้เชี่ยวชาญที่ระดับมากท่ีสุด รูปแบบนี้มีลักษณะเด่น คือ การบูรณาการการจัดการความรู้ 
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กระบวนการกลุ่มและเรียนรู้แบบร่วมมือ การเรียนรู้แนวสร้างสรรค์นิยม การน าความรู้ไปสู่การ
ปฏิบัติ และการประเมินผลตามสภาพจริง 3. การน ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบการ
จัดการความรู้ไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ใน
รายวิชาการพัฒนาความเป็นครูวิชาชีพ จ านวน 60 คน กลุ่มทดลอง จ านวน 30 คน และกลุ่ม
ควบคุม 30 คน จากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ t-test พบว่า กลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและสมรรถนะการสอนสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่าง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 4) ความคิดเห็นของครูและนักเรียนที่มีต่อประสิทธิผลการจัดหลักสูตรธรรมศึกษาในโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี ด้านการจัดกิจกรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  

สรุปจากการทบทวนงานวิจัยท าให้ทราบว่าการบริหารที่จะท าให้มีประสิทธิผล
มุ่งเน้น ความส าเร็จ ผู้น าหรือผู้บริหารจ าจะต้องค านึงถึงเป้าหมายที่ต้องการโดยอาศัยส่วนอ่ืนๆ 
การบริหารจัดการขององค์การในการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ขององค์การ และ
ประสิทธิภาพในการใช้ ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งปัจจัยคนซึ่งเป็นผู้ท างานต่างๆ จะ
มีความสอดคล้องกับเป้าหมายหรือจะส าเร็จได้ผลดีเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับคนผู้บริหาร และความรู้
ความสามารถและศิลปะของผู้บริหาร ประสิทธิผลของการท างานจะบรรลุตามเป้าหมายได้มาก
น้อยขึ้นอยู่กับก าด าเนินการ 
 

8. กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบพระคุณ คุณบิดา มารดา ครูอุปัชฌาอาจารย์ คณาจารย์สาขาการจัดการ

เชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทุกท่าน 
ด้วยความเมตตาอนุเคราะห์ของท่านประธานและคณะกรรมการพระมหาสุนันท์ สุนนฺโท ดร.
สมาน งามสนิท รศ.ดร.พระครูสังฆรักษ์เกียรติ กิตฺติปญฺโญพระปลัดระพินพุทฺธิสาโร, ดร., ดร.
บุษกร วัฒนบุตร ผศ. ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ ดร.ยุทธนา ประณีต ดร.อนุวัต กระสังข์ดร.ธิติวุฒิ 
หมั่นมี ที่กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัยให้ค าปรึกษาแนะน า
ในการตรวจแก้ไขปรับปรุงแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ให้สมบรณ์ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
ขอบขอบพระคุณคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ทุกท่านโดยเฉพาะ ท่าน รศ.ดร.สุรพล สุ
ยะพรหม ผู้อ านวยการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและสาขารัฐประศาสนศาตร์, 
และพระอาจารย์พร้อมเจ้าหน้าที่ที่ประจ าหลักสูตรทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิทยาการและ
ได้ช่วยเหลืองานด้านต่างๆด้วยดี 
9.ข้อเสนอแนะ 

ประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดชลบุรี” ผู้วิจัยจึงสรุปข้อเสนอแนะประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา
เพ่ือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี ดังนี้  
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 9.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 หลักสูตรการเรียนการสอน ควรมีการปรับให้มีความเหมาะสมทั้งทางด้าน

เนื้อหาและเวลา เพราะบางเนื้อหาเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ยาก จ าเป็นต้องใช้เวลาในการอธิบายหรือ
ท าให้ผู้เรียนได้เข้าใจ บุคลากรภายในสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู อาจารย์และผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง จ าเป็นต้องให้ความร่วมมือ ให้ความส าคัญต่อการเรียนการสอน เพราะไม่เช่นนั้น
แล้ว ผู้เรียนและพระสอนธรรมศึกษาในโรงเรียนจะไม่ให้ความเอาใจใส่ ท าให้เกิดปัญหา
ต่างๆ ตามมา ค่าตอบแทนต่างๆ น้อยเกินไป ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย ควรให้เหมาะสม
สอดคล้องตามความเป็นจริง สื่อการเรียนการสอนไม่เพียงพอ และขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์
ในการเรียบการสอน ควรมีการสนับสนุนงบประมาณด้านสื่อการเรียนการสอน และ
สถานศึกษาร่วมจัดหาสื่อให้เพียงพอและเหมาะสม การประสานงานระหว่างผู้บริหาร คณะ
ครูอาจารย์ ควรมีการประชุมหรือแลกเปลี่ยนทัศนคติมุมมองต่างๆ เพ่ือได้มีปฏิสัมพันธ์ซึ่ง
กับและกัน ทุกสัปดาห์หรือทุกเดือน 

 9.3.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 พระสอนธรรมศึกษาเป็นผู้หนึ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในการปลูกฝังคุณธรรมและ

จริยธรรมให้แก่เยาวชน ฉะนั้นโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้บริหารสถานศึกษา ควรตระหนัก
ถึงความส าคัญในการจัดสรรเวลาส าหรับการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาโดยเฉพาะ  
ควรให้ความส าคัญและตระหนักถึงความจ าเป็นในการเข้าไปมีส่วนร่วมของครูพระสอน
ธรรมศึกษาในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับเยาวชนให้มากกว่าที่เป็นอยู่ใน
ขณะนี้โดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องให้ความส าคัญและสนใจในเรื่องครูผู้สอน นักเรียน
สถานที่สอน สื่อการสอน ควรมีการวัดผลที่ได้ประสิทธิผลและการจัดการหลักสูตรที่ต้องมี
ความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับหลักสูตรสามัญและสอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ ควรมีการวาง
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียนให้เป็นแบบอย่างเดียวกันและเหมาะสม
กับสภาพปัจจุบันของสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพ่ือ'ให้เยาวชนเป็นผู้ที่มีความรู้
คู่คุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งจะท าให้สังคมและประเทศชาติมีความเจริญสืบไป ควรสนับสนุน
ส่งเสริมให้พระภิกษุผู้สอนได้รับการอบรมวิธีการสอนและเทคนิคใหม่ๆ เพ่ือนน ามาใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับจุดประสงค์และศักยภาพของผู้เรียน 

 9.3.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 ควรศึกษาสภาพทั่วไปต่อการปฏิบัติงานชองครูพระผู้สอนธรรมศึกษาใน

โรงเรียน ควรศึกษาเชิงพัฒนาเพ่ือส่งเสริมและสร้างแรงกระตุ้นให้ครูพระผู้สอนธรรมศึกษา
มีความตื่นตัวและมีความพร้อมในการสอนมากยิ่งขึ้น ควรศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่
ส่งเสริมความสามารถในการสอนของครูพระผู้สอนธรรมศึกษาในโรงเรียน ควรมีการศึกษา
ความคิดเห็นของครูพระผู้สอนธรรมศึกษาในการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผู้ เรียน
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และสอดคล้องกับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ควรศึกษาประสิทธิผลการเรียนการ
สอนธรรมศึกษาในโรงเรียนอ่ืนๆ ด้วย 
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การพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี 
THE DEVELOPMENT TOWARDS RELIGIOUS ASSETS MANAGEMENT  

OF TEMPLE IN CHONBURI PROVINCE 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปเกี่ยวกับการ

พัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี 2) เพ่ือศึกษากระบวนพัฒนาการ
บริหารการจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี 3) เพ่ือน าเสนอแนวทางการพัฒนาการบริหาร
จัดการศาสนสมบัติฃองวัดในจังหวัดชลบุรี 

ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสม คือ การศึกษาวิจัยแบบผสานวิธี ได้แก่ การวิจัยเชิงปริมาณ 
ด้วยการแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 317 ชุด ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เจาะลึก จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 17 รูป/
คน รวมทั้งการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 12 รูป/คน ด าเนินการวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล
โดยการพรรณนาความ ตามล าดับดังต่อไปนี้ 

ผลการวิจัย พบว่า 
1. ระดับความคิดเห็นของพระสังฆาธิการมีความคิดเห็นต่อสภาพทั่วไปในการพัฒนาการ

บริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่พระ
สังฆาธิการในจังหวัดชลบุรีจ าแนกตามสถานภาพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการ
พัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรีตามหลักการจัดการด้านการวางแผน
โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ( =3.87) และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันมาก (S.D.=
0.669) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อและ
เป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในระดับมาก  

2. ด้านกระบวนการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี ตาม
หลักการจัดการด้านการควบคุม โดยภาพรวม อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ( =4.07) และเป็นความ
คิดเห็นที่สอดคล้องกันมาก (S.D.=0.653) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น
อยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อและเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในระดับมาก  ดังรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 1). ด้านการวางแผน พระภิกษุ สามเณร และประชาชนเป็นนโยบายหลักในการส่งเสริม
และพัฒนาการที่อย่างยั่งยืนนั้น 2). ด้านการจัดองค์กร ต้องค านึงถึงศักยภาพความสามารถ ในการ
รองรับของพ้ืนที่ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง พระสังฆาธิการควรยึดเอาหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการ ที่
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ส านักงานศาสนสมบัติได้ถวายค าแนะน าไว้ 3).ด้านการจัดคนเข้าท างาน พระสังฆาธิการต้องมี
ความรู้และความเข้าใจดูคนว่ามีประสบการณ์มากน้อยหรือเข้าใจเฉพาะด้าน 4). ด้านการสั่งการ 
นับว่ามีความส าคัญอย่างยิ่ง ล าพังอาศัยพระสังฆาธิการเพียงรูปเดียวไม่สามารถขับเคลื่อนภารกิจ
การดูแลรักษาศาสนสมบัติของวัดไปได้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย 5). ด้านการควบคุม ใช้
หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนท้องถิ่นให้มากที่สุด โดยองค์กรของรัฐเป็นผู้สนับสนุน
การปฏิบัติงาน  

3. น าเสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติฃองวัดในจังหวัดชลบุรี  ดังนี้ 
พระสังฆาธิการเป็นผู้มีบทบาทส าคัญที่จะประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 เพ่ือเป็นเครื่องมือในการที่จะ
ท างานให้ประสบความส าเร็จ ในคณะสงฆ์เป็นแนวทางการสร้างความสุข ความเจริญ เป็นการ
พัฒนาการดูแลรักษาศาสนสมบัติของวัด เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงการบูรณาการด้วยการพิจารณา 
เพ่ือหาแนวทางออกที่ดีและเหมาะสมกับการพัฒนาการดูแลรักษาศาสนสมบัติขอ งวัด ใน
สถานการณ์ปัจจุบันนี้ให้มีรูปแบบสอดคล้องตามหลักอิทธิบาท 4 ประกอบด้วย ฉันทะ วิริยะ จิตตะ 
และวิมังสา ดังนี้ พบว่า พระสังฆาธิการกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อสภาพการพัฒนาการบริหาร
จัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรีตามหลักอิทธิบาท 4  ในด้านฉันทะ  ความพึงพอใจโดยผล
รวมอยู่ในระดับเห็นด้วย มาก ( = 4.02) และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันมาก (S.D.= 0.632) 
เมื่อพิจารณาแต่ละข้อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ และเป็น
ความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในระดับมาก คือ ด้านฉันทะ ความมีใจรักใคร่สิ่งที่ท า และ พอใจใฝ่รัก
ในจุดหมายของสิ่งที่ท านั้นอยากท าสิ่งนั้นๆ ให้ส าเร็จอยากให้งานนั้นหรือสิ่งนั้นบรรลุ พูดง่ายๆ ว่ารัก
งานและรักจุดหมายของงานพูดให้ลึกลงไปในทางธรรมว่าความรักความใฝ่ใจปรารถนาต่อภาวะดีงาม 
เต็มเปี่ยมสมบูรณ์ของสิ่งนั้นๆ มีงานเมื่อไร ก็จะท าด้วยความเต็มอกเต็มใจด้วยความสุขใจ เต็มใจท า 
พบว่า พระสังฆาธิการกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อสภาพการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติ
ของวัดในจังหวัดชลบุรีตามหลักอิทธิบาท 4  ในด้านวิริยะ  ความพึงพอใจโดยผลรวมอยู่ในระดับเห็น
ด้วย มาก( = 3.94) และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันมาก (S.D.= 0.673) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อ 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้อง
กันในระดับมาก คือ ด้านวิริยะ วีระ แปลว่า กล้า ก็คือ มีความกล้าที่จะผจญกับ อุปสรรคทุกชนิด 
เห็นอุปสรรคแล้วมีความรู้สึกเหมือนทารกเห็นขนม พบว่า พระสังฆาธิการกลุ่มตัวอย่างมีความ
คิดเห็นต่อสภาพการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรีตามหลักอิทธิบาท 
4  ในด้านจิตตะ  ความพึงพอใจโดยผลรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย มาก ( = 3.81) และเป็นความ
คิดเห็นทีส่อดคล้องกันมาก (S.D.= 0.719) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น
อยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในระดับมาก คือ ด้านจิตตะ 
ความเข้าใจงานหมายถึง มีใจจดจ่อ ไม่วอกแวก เรียกว่าตั้งใจท า คนที่ขาดจิตตะ เปรียบเหมือน
น้ าประปาท่ี ไหลๆ หยุดๆ ใช้เวลาเท่ากันแต่ประสิทธิภาพอาจแตกต่างกัน พบว่า พระสังฆาธิการ
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อสภาพการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัด
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ชลบุรีตามหลักอิทธิบาท 4  ในด้านวิมังสา  ความพึงพอใจโดยผลรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย มาก ( = 
3.88) และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันมาก (S.D.= 0.710) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อ พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในระดับ
มาก คือ ด้านวิมังสา ความตริตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้นๆ หมายความว่า ใช้ปัญญาสอดส่อง 
เทียบเคียงเปรียบเทียบ ทั้งเหตุทั้งผลในความการงานต่างๆ ที่ตนกระท าแล้ว คือ ย้อนกลับไปดูว่าตน
ได้ท าเหตุปลูก ฉันทะ ใช้วิริยะ ได้ตั้งจิตตะในการนั้นๆ ไว้มากน้อยเท่าไรแล้วได้ผลเท่าไร หมั่นใช้
ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญ ตรวจหาเหตุผล และ ตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนในสิ่งที่ท านั้น มีการวิเคราะห์ 
วัดผล คิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุง เป็นต้น ก็จะได้งานที่มีคุณภาพท่ีสุด 
 

ค าส าคัญ : การพัฒนา, การจัดการ, ศาสนสมบัติ 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were : (1) to study the general state about 
development towards religious assets management of temple in Chonburi province, 
(2) to study the process of development towards religious assets management of 
temple in Chonburi province, (3) to present the quideline for development towards 
religious assets management of temple in Chonburi province. This research was the 
mixed method research between the quantitative research is used the sample for 
317 sets and data analysis is used by ready programme of social science though 
questionnaire and the data analysis used the statistic description, percentage, 
mean, standard deviation and the qualitative research by the in-depth interview 
from 17 key informants and process focus group discussion and then to analyze 
and present the data through descriptive as following  :  
The findings of this research as follows : 

1. The opinion level of Sangha administrators had the opinion to the 
general  

state about development towards religious assets management of temple in 
Chonburi province that status of questionnaire correspondents are Sangha 
administrators such as Sangha administrators in Chonburi province that classified by 
status , found that the sample  had the opinion to the development towards 
religious assets management of temple in Chonburi proince according to planning 
management in overall , was at high  level (X=4.87) and  had the opinion along 
with agreement at high level(S.D.= 0.669). When considered in each aspect found 
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that the sampling group had the opinion was at high level in all aspects and had 
the opinion  along with agreement at high level. 

2.  The process of development towards religious assets management  
of temple in Chonburi province,  1) The planning ; the monks , novices , people are 
the policy to promote and develop sustainably.  2)  The organization management ; 
realized the potential and ability accept the place and rule about Sangha 
administrators should have the principle , stage at office of religious assets  to offer 
the advise. 3) Personnel management; Sangha administrators should have 
knowledge and understanding the to see the high or low experience.   4) The 
Command  ; it is important but only Sangha administrator can not move ahead for 
activity for looking after the religious asset of temple must have the cooperation.  
5) The controlling ; use the principle of people participation  and local community 
through the support of government.  

3.  To present the guideline for development towards religious assets  
management of temple in Chonburi province such as Sangha administrator have 
the major role for applying the Iddhibaha IV for the tool to work successfully. The 
Sangha organization should have happiness, development, to take care of religious 
assets of temple. When analyze the integrated data through consideration for the 
way to find out properly for assets of temple. At the present, it has the form along 
with Iddhibatha IV such as Chanta, Viriya, Citta, Vimangsa.  For the Chanta, has the 
love to work, satisfied with objective that to get the success  or attain the 
objectives and has the love, good wish, be happy to work. The Viriya, Vira means 
brave, has the adventure, obstacle, to see the obstacle is like a piece of cake. Viriya 
happens with other people  will work hard in each year. Viriya  has importance for 
working hard that will get the success. The Citta, means understanding, quiet mind, 
no change the mind, mind is important to work effectively.  4)  Vimangsa means to 
consider many reasons that it means to use wisdom, it will be good to think twice, 
Viriya like to work hard, to consider the cause and reason, should check, analysis, 
examination , improvement and then will work efficiently. 
 

Keywords: development, management, religious assets 
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1. บทน า 
สมัยครั้งพุทธกาลนั้นยังไม่มีการสร้างเสนาสนะและอาคารสถานที่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของ

พระภิกษุสงฆ์โดยเฉพาะเจาะจง เนื่องจากพระพุทธองค์ไม่ทรงอนุญาตให้พระภิกษุมีที่อยู่อาศัยเป็น 
หลักแหล่งถาวรด้วยจะท าให้เกิดความยึดติดในทรัพย์ทางโลก อันจะมีผลกระทบต่อเป้าหมายของการ
บวชที่มุ่งการบรรลุถึงโมกขธรรม ซึ่งเป็นหนทางเข้าสู่การนิพพานที่ถือเป็นเป้าหมายสูงสุดแห่งชีวิต ตาม
แนวทางวิถีปฏิบัติของพุทธศาสนา เสนาสนะที่จะใช้อยู่อาศัยนั้น ทรงก าหนดสถานที่ส าหรับใช้ เป็นที่
อยู่อาศัยพื้นฐานสุด คือ "รุกขมูลเสนาสนะ" อันหมายถึงการอยู่รอบโคนต้นไม้ แล้วให้จาริกไป เรื่อยๆ 
ทั้งนี้เพ่ือมิให้จิตมีสิ่งผูกพัน ในปัจจุบันการสร้างวัดการพัฒนาวัดมีมากขึ้นทุกๆ ปี ทั้งนี้ เพราะประชาชน
ชุมชนมีจ านวนมากอีกทั้งประชาชนก็นิยมเข้าวัด ซึ่งมีหลายลักษณะตาม วิวัฒนาการของโลก อย่างไรก็
ดีเจ้าอาวาสซึ่งเป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการบริหารวัดให้เจริญรุ่งเรือง ดังนั้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องมีการบริหารจัดการหลายๆ ด้านให้ทันสมัย เข้ากับโลกสมัยใหม่ ทั้ง  ด้านตนเอง 
ผู้ใต้บังคับบัญชา คือพระภิกษุ สามเณรในวัดต้องมีการพัฒนารูปแบบการยกระดับ คุณภาพการบริหาร
จัดการวัดในนวสมัย ด้วยการวางแผนแบบแปลน แผนผังวัด เสนาสนะ การจัด ภูมิทัศน์ให้มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย สวยงาม สะอาดตา สะอาดใจ แก่ผู้พบเห็น จนกระทั่ง บุคลากรภายในวัด การพัฒนา
วัดตามรูปแบบดังกล่าว ทั้งคณะสงฆ์และราชการ (พระครูสมุห์ณัฏฐเสฏฐ์ อธิ าโณ,2559) ในการ
ปฏิบัติงานอีกทั้งการออกแบบงานเป็นกระบวนการขั้นพ้ืนฐานในการ พัฒนากลุ่มบุคคลที่ก าลังท างาน
ด้วยกันให้ได้เรียนรู้ว่าจะท าอย่างไรจึงจะบรรลุเป้าหมายขององค์กร ทั้งนี้คณะสงฆ์แต่ละอ าเภอ ต้องมี
การบริหารจัดการวัดในนวสมัย เพ่ือให้บรรลุแผนพัฒนารูปแบบ การยกระดับคุณภาพของคณะสงฆ์แต่
ละอ าเภอ โดยกระบวนการบริหารจัดการหมายถึง ขั้นตอน การบริหารเพ่ือให้บรรลุตามแผนการพัฒนา
รูปแบบการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการวัดเพ่ือ น ามาเป็นข้อมูลในการก าหนดทิศทางของคณะ
สงฆ์จังหวัดว่าต้องทางอย่างไรท่ีจะบรรลุตามแผนการ พัฒนารูปแบบการยกระดับคุณภาพการบริหาร
จัดการวัดในนวสมัย ที่ร่วมกันก าหนดนั้นได้ (อนุวัต กระสังข์,2558) พระพุทธศาสนาเป็นสถาบันที่
ส าคัญสถาบันหนึ่งของประเทศไทย มี ความผูกพันกับประชาชนประเทศชาติอย่างแนบแน่น แนวคิดใน
เรื่องต่าง ๆ ทุกด้านในสังคมไทย มี ความสัมพันธ์มีรากเหง้ามาจากความคิดทางพระพุทธศาสนาเกือบ
ทั้งสิ้น (สมบูรณ์ สุขส าราญ,2527) 

วัด เป็นสิ่งที่สถาบันสงฆ์คู่สังคมไทยเป็นเวลาช้านาน มีบทบาททั้งในด้านการเผยแผ่ 
หลักธรรมค าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้งเป็นแหล่งศึกษาวิชาความรู้ เป็นโรงเรียนของชาวไทย 
มาโบราณกาล เป็นโรงพยาบาล เป็นที่พ านักพักใจ และเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม พระเดชพระคุณพระ
ธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ. 9, ราชบัณฑิต) ได้ให้นิยามค าว่า "วัด" ไว้ในหนังสือ ค าวัด ว่า "เป็น
ค าที่ใช้เรียกสถานที่ทางพระพุทธศาสนามาแต่โบราณ เป็นค าเรียกรวมที่ดินและอาคาร เซ่น อุโบสถ 
วิหาร ศาลา กุฏิ ที่ตั้งอยู่บนที่ดินนั้นด้วย" ที่ดินวัดและที่ซึ้งขึ้นต่อวัดตามกฎหมายของสงฆ์มี 3 ประเภท 
1. ที่วัด หมายถึง ที่ดินที่ตัววัดตั้งอยู่มีอาณาเขตเห็นชัด 2. ที่ธรณีสงฆ์ หมายถึง ที่อันเป็น สมบัติของวัด
จะอยู่ที่ไหนก็ตาม 3. ที่กัลปนา ที่ดินนี้ไม่ถวายตัวพ้ืนดินถวายแต่ผลประโยชน์ให้วัดหรือ พระศาสนา 
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นอกจากนั้น ปัญหาบริหารการจัดประโยชน์ที่ดินวัดร้าง และศาสนสมบัติกลางของส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ซึ่งได้มีการแก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อปี 2535 โดยมิได้
มีการแก้ไขจนถึงปัจจุบัน ยังไม่ครอบคลุมกับสภาวการณ์ในการบริหารจัดการศาสนสมบัติให้สอดคล้อง
กับสภาพเศรษฐกิจและความเป็นจริงในปัจจุบัน จึงควรมีการปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติคณะสงฆ์
ให้สอดคล้องและครอบคลุมกับสภาพเศรษฐกิจที่สามารถด าเนินการเกี่ยวกับ ทรัพย์สินของพระศาสนา
ให้มีประสิทธิผล ดังนั้น หากได้มีการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้แล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่าย ที่จะเข้าท านิติ
กรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินของวัดและศาสนสมบัติกลาง ทั้งในด้านวิขาการ ความชัดเจนในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าพนักงานของรัฐที่เข้าเกี่ยวข้องในการท านิติกรรม และที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือ ที่ดินซึ่งเป็น
สมบัติของพระศาสนาถือได้ว่าเป็นทรัพย์ทางเศรษฐกิจประเภทหนึ่ง หากได้มีการบริหารจัดการที่
ถูกต้อง และเหมาะสมตามกฎหมายก าหนดไว้จะก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อเศรษฐกิจของประเทศโดย
ส่วนรวมอีกทางหนึ่งด้วย 

จังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีวัดมากแห่งหนึ่งในประกาศมีวัดร้างและวัดที่มีพระภิกษุ
จ าพรรษาอยู่ในวัด สถานที่แสวงบุญและท่องเที่ยวของผู้คนจ านวนมาก ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจ 
ศึกษาสภาพทั่วไปในการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัด ในจังหวัดชลบุรี ว่ามีความเป็นมาอย่างไร 
ประการที่สองเพ่ือศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัด ในจังหวัด
ชลบุรี ประการสุดท้ายผู้วิจัยจะได้น าเสนอการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัด
ชลบุรีแก่คณะสงฆ์ต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
บทความวิจัยนี้เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติ

ของวัดในจังหวัดชลบุรี เพ่ือศึกษากระบวนการพัฒนาการบริหารการจัดการศาสนสมบัติของวัดใน
จังหวัดชลบุรี เพ่ือน าเสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติฃองวัดในจังหวัดชลบุรี  

 

3. ขอบเขตการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่อง "การพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี" 

ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัยดังนี้ ทั้ง 5 ด้าน คือ 1) ด้านการวางแผน 2) ด้านการจัดองค์กร 3) 
ด้านการจัดคนเข้าท างาน 4) ด้านการสั่งการ และ5) ด้านการควบคุม (Certo, S.C. & Peter 
J.P.1991) ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ สถานภาพ อายุ วุฒิการศึกษาสามัญ และวุฒิการศึกษาทางธรรม 
ตามหลักอิทธิบาทธรรม ประกอบด้วย ฉันทะ ความพอใจ,วิริยะ ความพากเพียร,จิตตะ ความเอาใจใส่ 
และวิมังสา ความไตร่ตรอง 
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4. วิธีด าเนินการวิจัย 
4.1 รูปแบบการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง"การพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี" ใช้ระเบียบ

วิธีวิจัยแบบผสานวิธี ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้เป็นแบบสอบถาม จ านวน 317 ชุด ผสมกับ
การวิจัยเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 17 รูป/คน ด้วยกัน 

4.2 ประชากรกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย พระสงฆ์ ในจังหวัดชลบุรี จ านวน 1,530 รูป กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน

การวิจัยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยการเปิดตารางขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่ และ มอร์แกน 2) 
พระสงฆ์ กลุ่มตัวอย่าง ในจังหวัดชลบุรี" จ านวน 317 รูป ได้ค านวณจากสูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ เพ่ือ
ศึกษาบทบาทของพระสังฆาธิการ การพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี ทั้ง 
5 ด้าน คือ 1) ด้านการวางแผน 2) ด้านการจัดองค์กร 3) ด้านการจัดคนเข้าท างาน4) ด้านการสั่งการ 
และ5) ด้านการควบคุม ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ สถานภาพ อายุ วุฒิการศึกษาสามัญ และวุฒิ
การศึกษาทางธรรม ตามหลักอิทธิบาทธรรม ประกอบด้วย ฉันทะ ความพอใจ,วิริยะ ความพากเพียร,
จิตตะ ความเอาใจใส่ และวิมังสา ความไตร่ตรอง 

4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 317 ชุด ส่วน
การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 17 รูป/คน  

4.4 วิเคราะห์ข้อมูล 
1) การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จ เพ่ือการวิจัยทาง

สังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติพรรณนา ส าหรับอธิบายลักษณะทั่วไปของ
กลุ่มตัวอย่างและพรรณนาถึง การพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี ใน ทั้ง 
5 ด้าน คือ 1) ด้านการวางแผน 2) ด้านการจัดองค์กร 3) ด้านการจัดคนเข้าท างาน4) ด้านการสั่งการ 
และ5) ด้านการควบคุม ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ สถานภาพ อายุ วุฒิการศึกษาสามัญ และวุฒิ
การศึกษาทางธรรม ตามหลักอิทธิบาทธรรม ประกอบด้วย ฉันทะ ความพอใจ,วิริยะ ความพากเพียร,
จิตตะ ความเอาใจใส่ และวิมังสา ความไตร่ตรอง 

2) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 ผู้วิจัยด าเนินการสังเคราะห์เอกสาร เกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของ
วัดในจังหวัด ทั้ง 5 ด้าน รวมทั้งการลงเก็บข้อมูลในพ้ืนที่ด้วยตัวเอง ตามระเบียบวิธีวิจัย และตาม
ประเด็นโจทย์วิจัยวิธีด าเนินงานวิจัย และการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยสัมภาษณ์เชิงลึก น า
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา การสังเคราะห์เนื้อหา ข้อมูลที่สอดคล้องกัน เพ่ือแสวงหาความ
คิดเห็นที่สอดคล้องกันในบางประการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหาร
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จัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี และน าเสนอเขียนเป็นความเรียง ตารางหรือแผนภูมิ ซึ่ง
ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 1) จัดหมวดหมู่ของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เป็นแฟ้มข้อมูล 2) อ่าน 
ท าความเข้าใจ บันทึก เขียนข้อสังเกตและตั้งประเด็นพรรณนา แยกแยะลดส่วนข้อมูล และให้รหัส และ
ตีความข้อมูล จัดหมวดหมู่ หาความเหมือน ความต่าง และความเชื่อมโยงกับบริบท และ3) สรุป
ผลการวิจัย น าเสนอข้อมูลเป็นเรียงความ และรายงานผลการวิจัย 
 

5. ผลการวิจัย 
 1. ระดับความคิดเห็นของพระสังฆาธิการมีความคิดเห็นต่อสภาพทั่วไปในการพัฒนาการ
บริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่พระสังฆาธิ
การในจังหวัดชลบุรีจ าแนกตามสถานภาพ อายุ วุฒิการศึกษาสามัญ และวุฒิการศึกษานักธรรม กลุ่ม
ตัวอย่างของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเจ้าอาวาส จ านวน 218 รูปคิดเป็นร้อยละ 68.8 มีอายุ 51 ปีขึ้น
ไป จ านวน 186 รูป คิดเป็นร้อยละ 58.7 มีวุฒิการศึกษาสามัญต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 141 รูป คิด
เป็นร้อยละ 44.5 และมีวุฒิการศึกษานักธรรมชั้นเอก จ านวน 284 รูป คิดเป็นร้อยละ 89.6 2.ด้าน
กระบวนการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี 1). ด้านการวางแผน 
พระภิกษุ สามเณร และประชาชนเป็นนโยบายหลักในการส่งเสริมและพัฒนาการที่อย่างยั่งยืนนั้น2). 
ด้านการจัดองค์กร ต้องค านึงถึงศักยภาพความสามารถ ในการรองรับของพ้ืนที่ และกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง พระสังฆาธิการควรยึดเอาหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการ ที่ส านักงานศาสนสมบัติได้ถวาย
ค าแนะน าไว้3).ด้านการจัดคนเข้าท างาน พระสังฆาธิการต้องมีความรู้และความเข้าใจดูคนว่ามี
ประสบการณ์มากน้อยหรือเข้าใจเฉพาะด้าน 4). ด้านการสั่งการ นับว่ามีความส าคัญอย่างยิ่ง ล าพัง
อาศัยพระสังฆาธิการเพียงรูปเดียวไม่สามารถขับเคลื่อนภารกิจการดูแลรักษาศาสนสมบัติของวัดไปได้ 
ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย5). ด้านการควบคุม ใช้หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน
ท้องถิ่นให้มากที่สุด โดยองค์กรของรัฐเป็นผู้สนับสนุนการปฏิบัติงาน 3. น าเสนอแนวทางการ
พัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติฃองวัดในจังหวัดชลบุรีดังนี้ พระสังฆาธิการเป็นผู้มีบทบาทส าคัญ
ที่จะประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 เพ่ือเป็นเครื่องมือในการที่จะท างานให้ประสบความส าเร็จ ในคณะ
สงฆ์เป็นแนวทางการสร้างความสุข ความเจริญ เป็นการพัฒนาการดูแลรักษาศาสนสมบัติของวัด เมื่อ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงการบูรณาการด้วยการพิจารณา เพ่ือหาแนวทางออกที่ดีและเหมาะสมกับการ
พัฒนาการดูแลรักษาศาสนสมบัติของวัด ในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ให้มีรูปแบบสอดคล้องตามหลักอิทธิ
บาท 4 ประกอบด้วย ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา ดังนี้ ด้านฉันทะ ความมีใจรักใคร่สิ่งที่ท า และ 
พอใจใฝ่รักในจุดหมายของสิ่งที่ท านั้นอยากท าสิ่งนั้นๆ ให้ส าเร็จอยากให้งานนั้นหรือสิ่งนั้นบรรลุ พูด
ง่ายๆ ว่ารักงานและรักจุดหมายของงานพูดให้ลึกลงไปในทางธรรมว่าความรักความใฝ่ใจปรารถนาต่อ
ภาวะดีงาม เต็มเปี่ยมสมบูรณ์ของสิ่งนั้นๆ มีงานเมื่อไร ก็จะท าด้วยความเต็มอกเต็มใจด้วยความสุขใจ 
เต็มใจท า ด้านวิริยะ วีระ แปลว่า กล้า ก็คือ มีความกล้าที่จะผจญกับ อุปสรรคทุกชนิด เห็นอุปสรรค
แล้วมีความรู้สึกเหมือนทารกเห็นขนม หรือเห็นอุปสรรคต่างๆ แล้วมี ความรู้สึกเหมือนทารกเห็น
ไอศครีม เห็นแล้วก็อยากจะกิน อยากจะลิ้มลอง อยากจะพิสูจน์ วิริยะเมื่อเกิดขึ้นกับใครแล้ว จะท าให้มี
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ความขยันหมั่นเพียรและความพากเพียรบากบั่นในการท างานนั้นๆ ไม่ยอมแพ้ต่อความเกียจคร้าน 
ความขี้เกียจ ความเฉื่อยชา ซึมเซา ไม่ข้ีเกียจแข็งใจสู้ ต้องท าไปไม่ยอมแพ้ นี่คือ วิริยะ มีความส าคัญต่อ
การท างานทางใจ คือ จะให้ส าเร็จได้ต้องมีวิริยะความพากเพียร นั่งนึกอย่างเดียวไม่ส าเร็จ ต้องลงมือ
ท าถึงจะส าเร็จ ด้านจิตตะความเข้าใจงานหมายถึง มีใจจดจ่อ ไม่วอกแวก เรียกว่าตั้งใจท า คนที่ขาดจิต
ตะ เปรียบเหมือนน้ าประปาที่ ไหลๆ หยุดๆ รองน้ าตั้งนานกว่าจะเต็ม แต่ความคิดของคนที่มีจิตตะ 
ความคิดของเขาจะไหล เห็นโล่งโปร่งเปรียบเหมือนน้ าก็ไหลรื่นพักเดียวเต็มโอ่งไม่มีขาดไม่มีหยุดเต็มก าลัง
เต็มแรง ใช้เวลาเท่ากันแต่ประสิทธิภาพอาจแตกต่างกัน ด้านวิมังสา ความตริตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่ง
นั้นๆ หมายความว่า ใช้ปัญญาสอดส่อง เทียบเคียงเปรียบเทียบ ทั้งเหตุทั้งผลในความการงานต่างๆ ที่ตน
กระท าแล้ว คือ ย้อนกลับไปดูว่าตนได้ท าเหตุปลูก ฉันทะ ใช้วิริยะ ได้ตั้งจิตตะในการนั้นๆ ไว้มากน้อยเท่าไร
แล้วได้ผลเท่าไร หมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญ ตรวจหาเหตุผล และ ตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนในสิ่งที่ท า
นั้น มีการวิเคราะห์ วัดผล คิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุง เป็นต้น ก็จะได้งานที่มีคุณภาพที่สุด 
 

6. สรุปองค์ความรู้จากการวิจัย 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง "การพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัด

ชลบุรี" ท าให้ผู้วิจัยค้นพบองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดจากการได้วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล ดังแสดงใน
แผนภาพ 
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การวางแผน 
-ได้ถึงพร้อมด้วยความมั่น 
เพื่อสั่งให้บุคคลากรเข้า
วิเคราะห์ประ ชุมอบรม 
สัมมนาศึกษาดูงาน 
-ได้ถึงพร้อมด้วยการรักษา 
สภาพ แวดล้อมที่เกี่ยวกับ
การดูแลรักษาศาสนสมบัติ 
-ได้มีการวิเคราะห ์เพือ่ตัด 
สินใจเลอืกวิถ ีหรอืวธิกีารที่
ดีที่สุด  
-ได้มีเทคนิคการดแูลรักษาที่
ถูกวธิีท าให้บุคลากรสนใจงาน 
-ได้มีความเป็นอยู่ที่
เหมาะสมเลื่อนต าแหน่ง
บุคคลากรให้เหมาะสม
กับวิทยฐานะของ
บุคคลากร 
 
 
 

การจัดองค์กร 
-ได้ถึงพร้อมด้วยการก าหนด
ทิศทางการจัดองค์กร การ การ
ดูแลรักษาศาสนสมบัติ 
-ได้ถึงพร้อมด้วยการรักษาติด 
ตามการใช้จ่าย งบประมาณ
ด้านการดูแล รักษาศาสน
สมบัติ 
- ได้เข้า ใจงานหรือผิด
ชอบ  
-ได้มี ทีมงานที่ มี ความ
ช านาญในการดูแลรักษา 
-ได้มีการควบคุมดูแลให้
รัดคุม 

การจัดคนเข้าท างาน 
-ได้ฝึกอบรมบุคคลากร ให้รู้กฎ 
ระเบียบการท างานเพื่อสังคม
สงฆ์ 
-ได้ก าหนดบุคลากรเพื่อการ
ดูแลรักษาคาสบสมบัติให้
ชัดเจน 
-ได้จัดคนที่เหมาะสม เพื่อ
วางแผนหาทุนทรัพย์ เพื่อ
ส ารองในการด าเนินการ
ก่อสร้างวัด 
-ได้จัดฝึกอบรม สัมมนาเชิง
วิชาการ เพื่อสร้างทีมงานให้
เกิดความสัมพันธ์ต่อการ 
ปฏิบัติงาน 
-ได้การสนับสนุนทุนทรัพย์
และพัฒนาบุ คลากรให้
ปฏิบัติ งานตามสติปัญญา
ความรู้  
 
 
 

การสั่งการ 
- ไดก้ าหนดบุคลากรเพื่อ
การดู แลรั กษาคาสบ
สมบัติให้ชัดเจน 
-ไดรู้้จักการรักษา ความ
เข้าใจสภาพการดูแล
รักษาคาสนสมบัติ 
-ได้ปฏิบัตินโยบายตาม
กรอบการดูแลรักษาศา
สนสมบัติ 
-ได้มี ศิลปะการสร้าง 
ความเข้าใจ การจูงใจ
และก ากับดูแลบุคคล
ให้มีทีมงาน 
-ได้มีรายรับแน่นอน มี
เงิน ทุนส ารองล่วงหน้า 

การควบคุม 
- ได้ ถึ งพร้ อมในการ
ควบคุมดู แลงานตาม
ก าหนดการ 
-ได้คบคนดีเป็นมิตร มี
ปรึกษาหารือการควบคุม
โครงสร้างภายในองค์การ 
-ไดเ้ข้าใจการปฏิบัติงานที่
ได้รับมอบหมาย 
-ได้มีการน าเทคโนโลยี
การสื่อสารทุกชนิดมาใช้
ในการเผยแพร่ ให้
ประชาชนได้ รั บรู้ ถึ ง
ความส าคัญของศาสน
สมบัติ 
-ได้ มี กลยุ ทธ์ ในการ
ควบคุมบุคลากรในการ
ปฏิบัติหน้า ที่ 

ฉันทะ 
- การจะท างานให้ส าเร็จได้นั้น เรา
ต้องวางเป้าหมายไว้  
-เต็มอกเต็มใจด้วย ความสุขใจ 
เต็มใจท า 

วิริยะ 
- ต้องลงมือท าจะส าเร็จ 
-การงานทุกอย่างจะส าเร็จได้ต้อง
อาศัยความขยันหมั่นเพียร 

จิตตะ 
- -การท างานโดยไม่วอกแวกออกไป
นอกลู่นอกทาง 
-การท างานแบบมีการติดตาม
ตรวจสอบเอาใจใส่ 

วิมังสา 
- ท างานด้วยปัญญา ดว้ยสมองคิด 
-มีการบริหารจัดการปรับปรุงงาน
อย่างมีหลักการและวิชาการ 

การพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัด
ชลบุรี 
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7. อภิปรายผล 
 1) อภิปรายผลสภาพทั่วไปในการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดใน
จังหวัดชลบุร ี
 การพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรีตามหลักอิทธิบาท 4 โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่าพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรีมี
ความคิดเห็นต่อการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดอยู่ในระดับเห็นด้วยมากดังต่อไปนี้ 

 1) ความคิดเห็นของพระสังฆาธิการที่มีต่อการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของ
วัดในจังหวัดชลบุรี ด้านฉันทะ : ความพึงพอใจในงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อ
พิจารณารายละเอียดพบว่า พระสังฆาธิการในเขตจังหวัดชลบุรี มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการ
บริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี ด้านฉันทะ : ความพึงพอใจในงานอยู่ในระดับเห็น
ด้วยมากทุกข้อซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของมัณฑริกา วิฑูรชาติ (2551). ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การ
พัฒนาการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ของสถานศึกษาเอกชนขั้นพ้ืนฐานช่วงชั้นที่ 1-2 ในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่า การ
พัฒนาการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
ของสถานศึกษาเอกชนขั้นพ้ืนฐานช่วงขั้นที่ 1-2 ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 5 การพัฒนา
หลัก คือ 1. การพัฒนาการพัฒนาภาวะผู้น า ซึ่งมีการพัฒนารอง 16 การพัฒนา 2. การพัฒนาการ
พัฒนาครู ซึ่งมีการพัฒนารอง 7 การพัฒนา 3. การพัฒนาการพัฒนาวิชาการ ซึ่งมีการพัฒนารอง 52 
การพัฒนา 4. การพัฒนาการพัฒนาการบริหารจัดการทั่วไป ซึ่งมีการพัฒนารอง 13 การพัฒนา 5. 
การพัฒนาการพัฒนาความร่วมมือกับชุมชน และเครือข่ายโรงเรียน ซึ่งมีการพัฒนารอง 8 การพัฒนา 
ผลการประเมินการทดลองใช้การพัฒนาในการบริหารสถานศึกษาเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษาเอกชน พบว่า การพัฒนา ทั้ง 5 การพัฒนาที่พัฒนาขึ้น มี
ความเหมาะสมทุกการพัฒนาอยู่ในระดับมากทั้ง 4 มาตรฐาน คือ ด้าน อรรถประโยชน์ ด้านความ
เป็นไปได้ ด้านความเหมาะสม และด้านความถูกต้อง 2) ความคิดเห็นของพระสังฆาธิการที่มีต่อการ
พัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี ด้านวิริยะ : ความขยันหมั่นเพียร โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่าพระสังฆาธิการมีความคิดเห็นต่อ
การพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดใน จังหวัดชลบุรี ด้านวิริยะ : ความขยันหมั่นเพียรอยู่
ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพระครูสุจิตฺตานันท์ (พระมหาจ านงค์ ทินโพธิ์วงศ์ 
(หิตจิตฺโต) (2555) ได้วิจัยเรื่อง “หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ของเจ้าอาวาสมาใช้ในการบริหารงาน” 
ผลการวิจัยพบว่า การน าหลักธรรมพรหมวิหาร 4 มาใช้ในการบริหารงาน โดยภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ด้านเมตตา (ความปรารถนาให้ผู้อ่ืน
ได้รับสุข) รองลงมาด้านมุทิตา (ความยินดีเมื่อผู้อ่ืนได้ดี) และต ่าสุดด้านกรุณา (ความปรารถนาให้ผู้อ่ืนพ้น
ทุกข์) ความคิดเห็นของข้อเสนอแนะที่มีค่าความถี่มากที่สุด ด้านเมตตา (ความปรารถนาให้ผู้อ่ืนได้รับสุข) 3) 
ความคิดเห็นของพระสังฆาธิการที่มีต่อการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี 
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การวางแผน 
-ได้ถึงพร้อมด้วยความมั่น 
เพื่อสั่งให้บุคคลากรเข้า
วิเคราะห์ประ ชุมอบรม 
สัมมนาศึกษาดูงาน 
-ได้ถึงพร้อมด้วยการรักษา 
สภาพ แวดล้อมที่เกี่ยวกับ
การดูแลรักษาศาสนสมบัติ 
-ได้มีการวิเคราะห ์เพือ่ตัด 
สินใจเลอืกวิถ ีหรอืวธิกีารที่
ดีที่สุด  
-ได้มีเทคนิคการดแูลรักษาที่
ถูกวธิีท าให้บุคลากรสนใจงาน 
-ได้มีความเป็นอยู่ที่
เหมาะสมเลื่อนต าแหน่ง
บุคคลากรให้เหมาะสม
กับวิทยฐานะของ
บุคคลากร 
 
 
 

การจัดองค์กร 
-ได้ถึงพร้อมด้วยการก าหนด
ทิศทางการจัดองค์กร การ การ
ดูแลรักษาศาสนสมบัติ 
-ได้ถึงพร้อมด้วยการรักษาติด 
ตามการใช้จ่าย งบประมาณ
ด้านการดูแล รักษาศาสน
สมบัติ 
- ได้เข้า ใจงานหรือผิด
ชอบ  
-ได้มี ทีมงานที่ มี ความ
ช านาญในการดูแลรักษา 
-ได้มีการควบคุมดูแลให้
รัดคุม 

การจัดคนเข้าท างาน 
-ได้ฝึกอบรมบุคคลากร ให้รู้กฎ 
ระเบียบการท างานเพื่อสังคม
สงฆ์ 
-ได้ก าหนดบุคลากรเพื่อการ
ดูแลรักษาคาสบสมบัติให้
ชัดเจน 
-ได้จัดคนที่เหมาะสม เพื่อ
วางแผนหาทุนทรัพย์ เพื่อ
ส ารองในการด าเนินการ
ก่อสร้างวัด 
-ได้จัดฝึกอบรม สัมมนาเชิง
วิชาการ เพื่อสร้างทีมงานให้
เกิดความสัมพันธ์ต่อการ 
ปฏบิัติงาน 
-ได้การสนับสนุนทุนทรัพย์
และพัฒนาบุ คลากรให้
ปฏิบัติ งานตามสติปัญญา
ความรู้  
 
 
 

การสั่งการ 
- ไดก้ าหนดบุคลากรเพื่อ
การดู แลรั กษาคาสบ
สมบัติให้ชัดเจน 
-ได้รู้จักการรักษา ความ
เข้าใจสภาพการดูแล
รักษาคาสนสมบัติ 
-ได้ปฏิบัตินโยบายตาม
กรอบการดูแลรักษาศา
สนสมบัติ 
-ได้มี ศิลปะการสร้าง 
ความเข้าใจ การจูงใจ
และก ากับดูแลบุคคล
ให้มีทีมงาน 
-ได้มีรายรับแน่นอน มี
เงิน ทุนส ารองล่วงหน้า 

การควบคุม 
- ได้ ถึ งพร้ อมในการ
ควบคุมดู แลงานตาม
ก าหนดการ 
-ได้คบคนดีเป็นมิตร มี
ปรึกษาหารือการควบคุม
โครงสร้างภายในองค์การ 
-ไดเ้ข้าใจการปฏิบัติงานที่
ได้รับมอบหมาย 
-ได้มีการน าเทคโนโลยี
การส่ือสารทุกชนิดมาใช้
ในการเผยแพร่ ให้
ประชาชนได้ รั บรู้ ถึ ง
ความส าคัญของศาสน
สมบัติ 
-ได้ มี กลยุ ทธ์ ในการ
ควบคุมบุคลากรในการ
ปฏิบัติหน้า ท่ี 

ฉันทะ 
- การจะท างานให้ส าเร็จได้นั้น เรา
ต้องวางเป้าหมายไว้  
-เต็มอกเต็มใจด้วย ความสุขใจ 
เต็มใจท า 

วิริยะ 
- ต้องลงมือท าจะส าเร็จ 
-การงานทุกอย่างจะส าเร็จได้ต้อง
อาศัยความขยันหมั่นเพียร 

จิตตะ 
- -การท างานโดยไม่วอกแวกออกไป
นอกลู่นอกทาง 
-การท างานแบบมีการติดตาม
ตรวจสอบเอาใจใส่ 

วิมังสา 
- ท างานด้วยปัญญา ดว้ยสมองคิด 
-มีการบริหารจัดการปรับปรุงงาน
อย่างมีหลักการและวิชาการ 

การพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัด
ชลบุรี 
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ด้านจิตตะ : ความเข้าใจงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่าพระ
สังฆาธิการมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรีด้านจิตตะ : 
ความเข้าใจงานอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพระครูใบฎีกาอภิชาต  
ธมฺมสุทฺโธ (2553) ได้วิจัยเรื่อง“ประสิทธิภาพการบริหารงานของเจ้าอาวาสในจังหวัดนนทบุรี” ผลการวิจัย
พบว่า เจ้าอาวาสในจังหวัดนนทบุรี มีประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการบ ารุงรักษาวัด จัดกิจการและศา
สนสมบัติของวัด อยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทและเอาใจใส่ของเจ้าอาวาสในการบ ารุงรักษา
วัด ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซม ปรับปรุงหรือตกแต่งต่อเติม วิหารโบสถ์ อาคารสถานที่ หรือการวางแบบ
แปลนและแผนผังภายในวัดเพ่ือปรับทัศนียภาพภายในวัดให้สวยงาม และพัฒนาไปได้ด้วยดี ซึ่งการที่วัดมี
สถานที่ ที่พร้อมจะสามารถรองรับการจัดการงานอ่ืนภายในวัดได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น เช่น การศาสน
ศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่ พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ 
เป็นต้น รวมตลอดไปถึงการจัดการด้าน รายรับและรายจ่ายภายในวัด และการเป็นตัวแทนของวัดในเรื่อง
ต่างๆ เช่น การรับทรัพย์สิน การอรรถคดี ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่เจ้าอาวาสที่จะต้องดูแลรักษาและปฏิบัติ
เพ่ือให้งานด้านการบ ารุ งรักษาวั ด จัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดด าเนินการไปได้ด้วยดี 
4) ความคิดเห็นของพระสังฆาธิการที่มีต่อการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัด
ชลบุรี ด้านวิมังสา : ไตร่ตรองหาเหตุผล โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณา
รายละเอียด พบว่าพระสังฆาธิการมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัด
ในจังหวัดชลบุรี ด้านวิมังสา : ไตร่ตรองหาเหตุผลอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของสบพันธ์ ชิตานนท์ (2551) ได้วิจัย เรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นของผู้ตรวจสอบ
อาคาร” การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) ศึกษาสมรรถนะที่จ าเป็นของผู้ตรวจสอบอาคาร 2) สร้าง
หลักสูตรฝึกอบรมผู้ตรวจสอบเพื่อพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นของผู้ตรวจสอบอาคาร และ 3) ประเมิน
หลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นของผู้ตรวจสอบอาคาร โดยมีขั้นตอนการวิจัย 4 
ขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่าการประเมินผล โครงร่างหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตร 
พบว่า ความต้องการจ าเป็นจุดมุ่งหมายของหลักสูตร หน่วยการอบรม หน่วยการเรียน เนื้อหาวิชา
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อประกอบการอบรม และวิธีวัดและประเมินผล มีความเหมาะสม อยู่ในระดับ
มากและมีความสอดคล้องกันทุกองค์ประกอบ 
 2) อภิปรายผลกระบวนการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี 
 พระสังฆาธิการมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี 
ตามหลักการจัดการโดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เม่ือพิจารณาแต่ละด้านพบว่าพระสังฆาธิการ มี
ความคิดเห็นต่อการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรีอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 
ดังต่อไปนี้ 

 1) ความคิดเห็นของพระสังฆาธิการที่มีต่อการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดใน
จังหวัดชลบุรี ด้านการวางแผน โดยผลรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่าพระ 
สังฆาธิการในจังหวัดชลบุรี มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัด
ชลบุรี ด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนิวัติ 
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จันทราช ได้วิจัยเรื่อง“คุณสมบัติของพระนักบริหารที่ดีที่ส่งผลต่อสภาพการบริหารจัดการวัดในเขต
กรุงเทพมหานคร” วิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณสมบัติของพระนักบริหารที่ดีที่ส่งผลต่อสภาพการ
บริหารจัดการวัดในกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาเจ้าอาวาสหรือเลขาเจ้าอาวาส และเพ่ือเปรียบเทียบ
คุณสมบัติของพระนักบริหารที่ดีที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการวัด ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัย คือ พระภิกษุที่ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสหรือเลขาเจ้าอาวาส จ านวน 204 รูป ในเขต
กรุงเทพมหานคร ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์การถดถอย ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และ
คลาดเคลื่อนได้ไม่เกินร้อยละ0.05 โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปสถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ผลการวิจัย 
พบว่า สถานภาพปัจจุบันของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสมากกว่ารองเจ้าอาวาส ซึ่งส่วน
ใหญ่อายุ 59 ปีขึ้นไป และมีอายุพรรษา 34 พรรษาขึ้นไป ด้านวุฒิการศึกษา คือ นักธรรมชั้นเอก และวุฒิ
การศึกษาทางโลก คือ ปริญญาตรี คุณสมบัติของพระนักบริหารที่ดี โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก สภาพการ
บริหารงานการจัดการวัดของคณะสงฆ์ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการวิเคราะห์นโยบาย ด้านการจัดการ
การเงินและการคลัง ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ด้านการจัดการสารสนเทศ ด้านการสัมพันธ์กับ 
องค์กรอ่ืนๆ โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (2554)  2) ความคิดเห็นของพระสังฆาธิการที่มีต่อการพัฒนาการ
บริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี ด้านการจัดองค์กร โดยผลรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากเมื่อ
พิจารณารายละเอียดพบว่าพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรี มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการบริหารจัดการศา
สนสมบัติของวัดด้านการสร้างทิศทางขององค์การอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของประมูล สารพันธ์ (2553) ได้วิจัยเรื่อง “การศึกษาแนวทางการพัฒนาการศึกษาของคณะสงฆ์”
ผลการวิจัยพบว่า ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 26 รูป/คน (100%) เห็นว่า คณะสงฆ์ควรพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลีให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายการศึกษาที่ให้สิทธิ
สถาบันพระพุทธศาสนาจัดการศึกษาได้ รูปแบบการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลีที่
เหมาะสมในระดับมาก ซึ่งควรจะน ามาใช้ในการพัฒนาการศึกษาของคณะสงฆ์ได้แก่รูปแบบที่เปิดโอกาสให้
พระภิกษุสามเณรได้เรียนวิชา นักธรรม-บาลี และวิชาสามัญควบคู่กันไปตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับ
ปริญญาเอก วิชาสามัญที่พระภิกษุสามเณรควรจะได้ศึกษาในหลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนก
บาลี ได้แก่วิชา ภาษาต่างประเทศ ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณิตศาสตร์ ศิลปะ 
วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา และการงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามล าดับ 3) ความคิดเห็นของพระ
สังฆาธิการที่มีต่อการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี ด้านการจัดคนเข้าท างาน 
โดยผลรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่าพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรี มีความ
คิดเห็นต่อการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดด้านการก าหนดการพัฒนาอยู่ในระดับเห็นด้วย
มากทุกข้อ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศิริพร ตันติยมาศ (2550) ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารเครือข่ายโรงเรียน
แบบมีส่วนร่วม”ผลการวิจัยพบว่า 1. องค์ประกอบของการบริหารเครือข่ายโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม สังกัด
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ เรียงตามล าดับน ้าหนักขององค์ประกอบจากมากไปหาน้อย 
คือ 1) กิจกรรมที่ท าร่วมกัน 2) การใช้เทคโนโลยี 3) ทักษะด้านภาวะผู้น า 4) ผู้น าเปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วน
ร่วม 5) การติดต่อสื่อสาร 6) การมีส่วนร่วมของสมาชิก 7) องค์การ(เครือข่ายโรงเรียน) แบบมีส่วนร่วม 8) 
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บรรยากาศการมีส่วนร่วม 2. ระดับของประสิทธิผลการบริหารเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครอยู่ใน
ระดับมาก 3. รูปแบบการบริหารเครือข่ายโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิผล สังกัดกรุงเทพมหานคร 
ประกอบด้วยองค์ประกอบด้านการบริหารเครือข่ายโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม 8 องค์ประกอบ ซึ่งมีความ 
เหมาะสมถูกต้องเป็นไปได้ และสามารถน าไปไช้ประโยชน์ สอดคล้องกับกรอบแนวคิดทฤษฎีของการวิจัย  

 4) ความคิดเห็นของพระสังฆาธิการที่มีต่อการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของ
วัดในจังหวัดชลบุรีด้านการสั่งการ โดยผลรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากเมื่อพิจารณารายละเอียด 
พบว่าพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรี มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของ
วัดในจังหวัดชลบุรี ด้านการใช้การพัฒนาในองค์การ อยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พระเมธีธรรมาลังการและคณะ (2549) ได้วิจัยเรื่อง “การใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ใน
การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาแพร่เขต 1” ผลการวิจัยพบว่า 1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูล
ได้ทั้งสิ้น 248 คน คิดเป็นร้อยละ 80.52 เป็นเพศชายจ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 43.55 เป็นเพศหญิง
จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 56.45 มีวุฒิการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 
1.61 วุฒิการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 229 คนคิดเป็นร้อยละ 92.34 วุฒิการศึกษาปริญญาโทจ านวน 14 
คนคิดเป็นร้อยละ 5.65 และวุฒิการศึกษาปริญญาเอก จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ0.40มีประสบการณ์
การท างานกว่า 10 ปี จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 6.05 และประสบการณ์การท างานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
จ านวน 233 คน คิดเป็นร้อย ละ 93.95 เป็นโรงเรียนประถมศึกษาจ านวน 132 คนคิดเป็นร้อยละ53.23 
และโรงเรียนประถมศึกษาที่ขยายโอกาสทางการศึกษาจ านวน 116 คนคิดเป็นร้อยละ 46.77 2.ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแพร่เขต 1 ใน 4 ด้าน คือ เมตตา กรุณา 
มุทิตา และอุเบกขาในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( x =4.09) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน 3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้หลักธรรม
พรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแพร่เขต 1 จ าแนกตามประเภทของโรงเรียน พบว่า ในภาพรวมและ
รายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ   5) ความคิดเห็นของพระสังฆาธิการที่มีต่อการ
บริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี ด้านการควบคุม โดยผลรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย
มาก เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่าพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรีมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการ
บริหารจัดการศาสนสมนัติของวัดในจังหวัดชลบุรี ด้านการควบคุมการพัฒนาอยู่ในระดับเห็นด้วย
มากทุกข้อ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยขอ พระมหามณเฑียร วรธมฺโม (2553) ได้วิจัยเรื่อง “บทบาท
ของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดพังงา”ผลการวิจัย พบว่า บทบาทการ
ปฏิบัติงานในการบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัดพังงา ด้านการสาธารณูปการโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่า มีการก่อสร้างอาคารและเสนาสนะโดยยึดแบบอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่นและความเป็นไทยและมีการจัดหาทุนในการบ ารุงวัดและซ่อมแซมอาคาร 
รวมทั้งเครื่องสาธารณูปโภคต่างๆ 
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3) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสังฆาธิการที่มีต่อการพัฒนาบริหาร 
จัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสั งฆาธิการที่มีต่อการพัฒนาการบริหาร
จัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี ตามหลักอิทธิบาท 4 จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล สรุป
ได้ว่า พระสังฆาธิการที่มีสถานภาพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการบริหารจัดการศาสน
สมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี ตามหลักอิทธิบาท 4 โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน
การวิจัยซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสมจิต ขอนวงค์ และคณะ (2453) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
“ประสิทธิภาพการสอนกลุ่มสาระ การเรียนรู้พระพุทธศาสนา ม.3 จ.แพร่” ผลการวิจัยพบว่า 1. 
กิจกรรมการเรียนการสอนของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัดแพร่ พบว่า ครูน ากิจกรรมการเรียนการสอน
ไปใช้ด้านเน้ือหา ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านวิธีการสอน ด้านสื่อการสอน ด้าน
ประสิทธิภาพการสอน อยู่ในระดับปานกลาง 2. ประเมินประสิทธิภาพการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
พระพุทธศาสนาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาจังหวัดแพร่ 
พบว่าประเมินประสิทธิภาพการสอนของครู ด้านเนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน วิธีการสอน สื่อ
การสอน และประสิทธิภาพการสอนอยู่ในระดับปานกลาง 3. เปรียบเทียบตัวแปรและประสิทธิภาพ
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดแพร่ ระหว่างกลุ่มตัวแปรโดยรวม พบว่า ครูที่มีเพศ อายุ เขต
พ้ืนที่การศึกษา ประสบการณ์ วุฒิการศึกษา คณะที่จบการศึกษา เคยผ่านการอบรม และลักษณะ
ของโรงเรียนต่างกัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 ส่วนเพศนักเรียนไม่
แตกต่างกันในการประเมิน ประสิทธิภาพการสอนของครูอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

พระสังฆาธิการที่มี อายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการบริหารจัดการศาสน
สมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี ตามหลักอิทธิบาท 4 โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันจึงปฏิเสธสมมติฐาน
การวิจัยซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของดนุพล สุนทรัตน์ ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพ่ือ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของหลักสูตรเพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน
ศึกษาเอกชน กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียน โรงเรียนวชิรานุกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2440 
จ านวน 12 ห้องเรียน สุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย เป็นกลุ่มทดลอง 1 ห้องเรียน จ านวน 40 คน และ
เป็นกลุ่มควบคุม 1 ห้องเรียน จ านวน 40 คน ทดสอบนักเรียนด้วยแบบประเมินผลการใช้หลักสูตร
เสริมที่ประเมินเจตคติ และพฤติกรรมการมีคุณธรรม จริยธรรมของกลุ่มตัวอย่างก่อน และหลังการ
ทดลองทั้งสองกลุ่ม แล้ววิเคราะห์ผลการวิเคราะห์ผลการทดลองโดยใช้สถิติการหาค่าสหสัมพันธ์ของ
เพียร์สัน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม ผลการศึกษา พบว่า 
 1. ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติกับพฤติกรรมการมีคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนหลัง
การทดลอง มีความสัมพันธ์ต่อกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 2. ผลการเปรียบเทียบเจตคติการมีคุณธรรมหลักการทดลองระหว่างกลุ่มควบคุมกับกลุ่ม 
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๑๖ 
 

ทดลอง พบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยโดยรวมสูงกลุ่มควบคุมแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
หากพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความมีวินัยและความประหยัด กลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ส่วนความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และความขยันหมั่นเพียร มี
เจตคติต่อการมีคุณธรรมไม่แตกต่างกัน 
 

8. ข้อเสนอแนะ 
 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือการด าเนินงานการจัดการและการขยายผลการวิจัยสู่การบริหาร
การ ปฏิบัติหรือการจัดการเชิงวิชาการ ดังนี้ 
 1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 1) ปรับปรุงองค์กรการจัดประโยชน์ให้เป็นองค์กรอิสระ
เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการจัดประโยชน์หรือรูปแบบอ่ืนที่เหมาะสมต่อการบริหารจัดการ 2) 
ปรับปรุง กฎ ระเบียบ ให้เอ้ือต่อการจัดประโยชน์และเหมาะสมกับสภาพปัจจุบันไม่ยืดเยื้อ แต่
ยืดหยุ่นทันต่อเหตุการณ์ และควรเพ่ิมมาตรการทางกฎหมาย และลงโทษอย่างจริงจังต่อผู้เช่าที่ผิด
กฎระเบียบสัญญาเช่าต่างๆ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมเอ้ือประโยชน์ต่อผู้เช่า  3) เพ่ิมอัตราก าลัง
บุคลากร เจ้าหน้าที่ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอและจัด ฝึกอบรมและสัมมนาเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดประโยชน์ รวมถึงผู้อ านวยการส านักงานพุทธศาสนาจังหวัด ให้มีความรู้ความเข้าใจ 
กฎ ระเบียบ และทัศนคติที่ดีต่อการจัดประโยชน์สร้างจิตส านึกแก่ราชการ เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์ ถือเป็น
หน้าที่ส าคัญที่จะสร้างความมั่นคงแก่สถาบันพระพุทธศาสนา 4) ส่วนกลางควรมอบอ านาจหน้าที่บาง
ประการให้ส่วนภูมิภาคมีบทบาทมากขึ้นเพ่ือเอ้ือต่อการจัดประโยชน์ได้ถูกต้อง เป็นธรรม และรวดเร็วยิ่งขึ้น 
5) ตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานเฉพาะกิจ พิจารณาแก้ปัญหาในเรื่องต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว และทัน
เหตุการณ์ โดยเฉพาะเร่งรัดหนี้ค้างช าระและอ่ืน ๆ รวมทั้งตรวจสอบการรังวัดและปักหลักเขตแสดงแผนผัง
การเช่าให้ชัดเจน เพ่ือประโยชน์ในการท าสัญญาเช่าอย่างถูกต้องและเป็นธรรม 
 2) ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 1) น าเทคโนโลยีสมัยใหม่ และเทคนิคใหม่มาใช้ในงานจัด
ประโยชน์ เพ่ือสามารถแก้ปัญหาได้รวดเร็วและตรงกับสภาพความเป็นจริง เช่น ใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์จัดเก็บข้อมูล วางระบบจัดเก็บข้อมูล มีฐานข้อมูลที่ถูกต้องทันสมัย ที่สามารถเรียก
ตรวจสอบ เพ่ือวางแผนพัฒนาติดตามเร่งรัดค่าเช่าตลอดจน สัญญาต่าง ๆ ว่าสิ้นสุดสัญญาเวลาใด 
ให้ได้ทันเหตุการณ ์2) จัดให้มีการศึกษาวิจัย วิเคราะห์การจัดประโยชน์ ความพึงพอใจของผู้เช่าหรือ
อ่ืน ๆเพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดประโยชน์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และควรเสริมสร้างขวัญ
และก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานจัดประโยชน์ด้วยวิธีการต่าง ๆ อาทิ ให้โบบัส ค่าตอบแทนร้อยละ จาก
รายได้หรือสวัสดิการอ่ืน ๆ เช่น ที่พักเจ้าหน้าที่ 3) ควรจัดกิจกรรม/โครงการประชาสัมพันธ์สร้างความ
เข้าใจแก่ผู้เช่าในเรื่องกฎระเบียบการ เช่าที่ดิน การปฏิบัติตน เช่น ท าเอกสารแจก หรือจัดโครงการเก็บค่า
เช่าแบบสัญจร 4) ติดตามเร่งรัดสัญญาเช่าต่าง ๆ ท่ีไม่เป็นธรรม เช่น การให้เช่าช่วง การต่อเติมอาคาร 
สถานที่ผู้เช่าไม่ท าตามระเบียบการเช่า เป็นต้น 5) บริการช าระค่าเช่าของผู้เช่า ให้สะดวก รวดเร็วและเป็น
ธรรมในหลายช่องทาง เช่น ผ่านธนาคาร ร้านสะดวกซื้อ หรือบริการนอกสถานที่ 
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DEVELOPMENT ADMINISTRATION THE TEMPLE FOR THE CENTER OF 
LEARNING ABOUT THE HEALTH OF THE PEOPLE IN RAYONG PROVINCE 

 
พระครูวิธานสุพัฒนกิจ (นนฺทิโย/อินทร์อยู่)๑* พระปลัดระพินพุทฺธิสาโร๒** บุษกร วัฒนบุตร๓*** 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารการพัฒนาวัด เพ่ือส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน ใน
จังหวัดระยอง”โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ คือ 1) เพ่ือศึกษาการบริหารการพัฒนาวัด เพ่ือ
ส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน ในจังหวัดระยอง 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยการบริหารการพัฒนาวัด เพ่ือ
ส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน ในจังหวัดระยอง 3) เพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารการพัฒนาวัด 
เพ่ือส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน ในจังหวัดระยอง                                                                                                                                                                                                                                                                              

ผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มประชากร ที่เป็นประชาชนในเขตปกครองจังหวัดระยองจ านวน 
33,273 คน เลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่างได้จ านวน 356 คน จากการหาด้วยสูตรวิธีของ ทาโร ยามาเน่ 
(Taro Yamane) ผู้วิจัยจึงเก็บข้อมูลจากประชากรจ านวน 356 คน ใช้แบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์เป็นเครื่องมือ ในการเก็บข้อมูลประมวลผลโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป โดยใช้
สถิติค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage : %) ค่าเฉลี่ย (Mean : x̄ ) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) ในการอธิบายลักษณะข้อมูลทั่วไป  

ผลการวิจัย พบว่า 
1. ประชาชน ผู้ให้ข้อมูลที่มีต่อการบริหารการพัฒนาวัด เพ่ือส่งเสริมสุขภาวะของ

ประชาชน ในจังหวัดระยอง ผู้ให้ข้อมูลโดยปัจจัยพื้นฐานการบริหารด้วย  M’s 4 โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ ( x̄ = 3.88) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ (S.D. = 0.195) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การบริหารการพัฒนาวัด โดยปัจจัยพ้ืนฐานการบริหาร ด้วย M’s 4 
ได้แก่ คน (Man) อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเท่ากับ x̄ = 3.97 S.D. = 0.416 เงิน (Money) อยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเท่ากับ x̄ = 4.07, S.D. = 0.443 วัสดุสิ่งของ (Materials) อยู่ในระดับมาก โดย
มีค่าเท่ากับ x̄ = 4.03, S.D. = 0.427 การจัดการ (Management) อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเท่ากับ 
x̄ = 3.89, S.D. =0.454  และด้านสุขภาวะของประชาชน ได้แก่ สุขภาวะทางกาย อยู่ในระดับ
มาก โดยมีค่าเท่ากับ x̄  = 3.81, S.D. = 0.520 สุขภาวะทางจิต อยู่ในระดับมาก โดยมีค่า

                                                           
๑*หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒**ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓***ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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เท่ากับ x̄ = 3.78, S.D. = 0.549 สุขภาวะทางสังคม อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเท่ากับ x̄ = 3.78, 
S.D. = 0.494 สุขภาวะทางปัญญา อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเท่ากับ x̄ = 3.78, S.D. = 0.504 
ตามล าดับปัจจัย 

2.ปัจจัยการบริหารการพัฒนาวัด เพ่ือส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน ในจังหวัดระยอง 
ปัจจัยการบริหารการพัฒนาวัด ด้วยปัจจัยพ้ืนฐานการบริหาร ด้วย M’s4 การบริหารการพัฒนาวัด 
ด้วยปัจจัยพื้นฐานการบริหาร ด้วยM’s4โดยปัจจัยพ้ืนฐานการบริหาร ด้าน) โดยภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ (x̄=3.97) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ ( S.D.= 0.417) ด้านเงิน (Money) 
โดยภาพรวม อยู่ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x̄ = 4.07) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ (S.D. 
=0.878)ด้านวัสดุสิ่งของ (Materials) โดยภาพรวม อยู่ระดับปานกลางโดยมี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x̄ =4.03 ) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ (S.D. = 0.427) ด้านการจัดการ (Management)โดยภาพรวม อยู่
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x̄ =3.89) และส่วนเบี่ยงเบนมาตร ฐานเท่ากับ (S.D. = 0.454) ด้าน
สุขภาวะของประชาชน โดยการบริหารการพัฒนาวัดด้านสุขภาวะทางกาย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x̄ 
=3.81) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ (S.D. = 0.520) ด้านสุขภาวะทางจิต โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
(x̄=3.78) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ (S.D.=0.549) ด้านสุขภาวะทางสังคม โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ (x̄=3.78) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ (S.D.=0.494) ด้านสุขภาวะทางปัญญา โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x̄=3.79) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ (S.D.=0.944) 

3. แนวทางการบริหารการพัฒนาวัด เพ่ือส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน ในจังหวัดระยอง 
ดังนี้ ควรเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ และประชาชน ที่มีความรู้ความสามารถได้มีส่วนร่วมในการบริหาร
การพัฒนาวัดเพ่ือการด าเนินงานต่างๆ มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ผู้บริหารวัดควรมีการ
ก าหนดนโยบาย มีแผนแม่บทอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรและสามารถน านโยบายไปปฏิบัติ
เป็นรูปธรรมเห็นได้อย่างชัดเจน และเกิดประโยชน์สูงสุดกับวัด การบริหารการพัฒนาวัด ควร
ส่งเสริมทรัพยากรบุคลากรภายในและภายนอกบริเวณวัด ควรจะมีระบบแบบแผน ทั้งทางด้าน
ทรัพยากรบุคคล และการเงินให้เข้มแข็งยิ่งข้ึน เพ่ือสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
และมีการประเมินผล เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการท างาน อันเป็นการส่งเสริม และการพัฒนาบุคลากรทั้ง
ด้านกาย จิตใจและปัญญา 
 
ค าส าคัญ : การพัฒนา, ส่งเสริม, สุขภาวะ 
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ABSTRACT 
 The research entitled  “Temple Development Management for the 
learning center of public health of people in Rayong Province”. The objectives of 
this research were : (1) to study the Temple Development Management for the 
learning center of public health of people in Rayong Province, (2) to study the 
factors to   Temple Development Management for the learning center of public 
health of people in Rayong Province,   (3) to study the guideline for Management 
towards Buddhism Propagation of the Meditation Practice Center in Rayong 
Province.  
 The researcher chose the population of  in Rayong for 33273. The 
sampling group are 356 samples by the Taro Yamane  formation. The researcher 
collected the data through 356 populations by questioner and used the ready 
programme for social sciences through frequency , percentage, mean social 
development 
The findings of this research as follows : 

1. The people as key informants to  Temple Development 
Managementfor  

the learning center of public health of people in Rayong Province,Classified by sex, 
found that the people in Rayong  as the male for 172 persond or 48.31 percent and 
female  for 184 or 51.67 percent  and the people who had Age above 50 years for 
117 persons or 32.87 percent, the people in Rayong who finish from secondary 
school for 137 persons or 38.48, found no disearse for 223 pesons or63.76 percent. 
The data for basic development of  according to four Ms Man for 130 person or 
36.52 percent  , Money for  122 persons or 34.27, management for 119, materisla 
33.43 in overall 4 m  suchas 4 Man Money Material Money, found that the people 
have the happiness for 102 persons or 28.65 at moderate level  
 2) The  factors to   Temple Development Management for the learning 
center of public health of people in Rayong Province, on the base of management  
like M4  in overall , was at high level with an average(X= 3.97) ,( S. D.  0.417) , for 
Money was at high level (X= 4.07), (S. D.  0.878), Materials in overall was at 
moderation (X= 4.03) ,( S. D.  0.427), the Management in overall, was at high 
level(X= 3.87) ,( S. D.  0.454). For the health management had an average of 
happiness (X= 3.81) ,( S. D.  0.520), the mental problem had an average (X= 3.97) ,( 
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S. D.  0.449), the Social health had an average (X= 3.77) ,( S. D.  0.494), the wisdom 
health had an average (X= 3.79) ,( S. D.  0.9447). 
          (3) The guideline for Management towards Buddhism Propagation of the 
Meditation Practice Center in Rayong Province, should give  the monks and people 
to have knowledge, the participate the development of temple in many places to 
have transparency , temple should have the policy and masterplan , to put the 
policy into practical , should promote the personnel to in the temple and outside 
should have the policy, accept the change, evaluation for more efficiency, to 
promote the personnel in body, mind and wisdom.  
 
Keywords: development, promote, health  
 
1. บทน า 

ประวัติศาสตร์ของชนชาติไทย พบว่า ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนที่เรียกว่า   
สุวรรณภูมิ เป็นที่ตั้งมั่นของพระพุทธศาสนามาเป็นเวลายาวนาน ค าสอนของพระพุทธศาสนาได้เผย
แผ่ไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย และเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของผู้คนชาวไทย จนก่อให้เกิด
ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม และแพทย์ศาสตร์ อันเนื่องด้วย
พระพุทธศาสนา กลายมาเป็นสมบัติของชนชาติไทย ให้ประชาชนชาวไทยได้เกิดความภาคภูมิใจ   
(นนท์ ธรรมสถิตย์ และช านะ พาซ่ือ,2542) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มี
คุณค่าต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในโลก เพราะทุกชีวิตล้วนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากธรรมชาติ รวมถึงการ
สร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของแต่ละสังคม  อนุวัต กระสังข์,2558) ยิ่ง
สถานการณ์ปัจจุบันทางด้านทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยนั้นก าลังอยู่ในขั้นวิกฤต ทั้งนี้มี
สาเหตุมาจากความไม่รู้และความอยากหรือตัณหาของมนุษย์ด้วยการน าเอาต้นไม้มาท าระโยชน์เพ่ือ
สนองความต้องการ (ตัณหา) ของตนในรูปแบบต่างๆท าให้พ้ืนที่หรือจ านวนของป่าไม้ลดลงเป็นอย่าง
มากซึ่งผลจากการที่ป่าไม้ถูกท าลายนั้นก็ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อโลกและธรรมชาติมากมาย ท าให้
มนุษย์ได้รับความเดือดร้อนและในประเทศไทยสถานการณ์ของพ้ืนที่ป่าไม้ก็ถูกท าลาย ไม่แตกต่างไป
จากพ้ืนที่อ่ืนๆของโลกมากนัก ซึ่งผลจากการท าลายป่า ก็ท าให้เกิดปัญหาทางสิ่งแวดล้อมมากมาย 
เช่น เกิดภาวะฝนแล้ง ดินเค็มเสีย เกิดน้ าท่วมอย่างรุนแรง เกิดปรากฏการณ์ดินถล่ม เป็นต้น  
(กฤษฎา ให้วัฒนานุกูล,2558) ดังได้กล่าวมาพระพุทธศาสนา จึงมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับวิถี
ชีวิตประจ าวันของคนไทยอย่างใกล้ชิด และแยกกันไม่ออกแม้แต่มารยาทต่างๆ ที่คนไทยยั งถูก
ฝึกสอนให้เคารพผู้ใหญ่ และยึดมั่นค าว่า ท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว เป็นผลตอบแทน และปฏิบัติตนให้
ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม ก็ล้วนมาจากหลักเกณฑ์ทางพระพุทธศาสนา
ทั้งสิ้น (พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต, 2536) วัดและพระสงฆ์ มีภาพพจน์เกี่ยวกับบทบาททาง
สังคมไทย วัดและพระสงฆ์ในอดีตจึงน่าเลื่อมใสศรัทธายิ่งนักด้วยบทบาทที่กล่าวมา  (พุทธทาสภิกฺขุ
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,2549)  ประเทศไทยจึงมีพระสงฆ์ที่เป็นปราชญ์ทางวรรณกรรม ดังนั้น พระสงฆ์จึงกลายเป็นที่พ่ึง
ของชนชาวไทย และในสังคมไทยในทุกๆเร่ือง ไม่ว่าในทางที่เป็นพิธีกรรมทางศาสนาหรืองานมงคล
และอวมงคล สังคมไทยเคารพและศรัทธาต่อพระสงฆ์มาก  (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) 2543) 
เนื่องจากพระสงฆ์เป็นผู้ทรงศีล และเป็นครูอาจารย์ อบรมสั่งสอนบุตร-ธิดาทั้งหลายมาหลายยุค
หลายสมัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

ดังนั้น เมื่อปัจจุบันความส าคัญของวัด ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม การบริหารการพัฒนา
วัด มีความส าคัญอย่างยิ่ง คือ วัดและพระสงฆ์ ต้องให้การกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมความร่วมมือซึ่งกัน 
และกันจะเห็นว่ากิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นมิได้มุ่งเน้นแต่เพียงการแก้ปัญหาสุขภาวะเท่านั้น หากเป็น
การพัฒนาวัดแบบองค์รวมโดยใช้ชาวบ้านเป็นฐานการพัฒนา และประชาชนเองก็เป็นตัวจักรส าคัญ 
ในการร่วมด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ให้บรรลุเป้าหมายทั้งส่วนของวัด โดยมีพระสงฆ์เป็นแกนน า 
การขับเคลื่อน จึงต้องมีแผนโครงการ กระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพราะเมื่อเกิดการเรียนรู้
แลกเปลี่ยนจนครบวงจรต่อเนื่องไม่รู้จบท าให้เกิดพลังมหาศาล ในการแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับการ
ด าเนินชีวิตต่อไป ที่ส าคัญควรมีการพัฒนาแนวคิดที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความเชื่อที่ว่าบุคคลมีศักยภาพ
ที่พ่ึงพาตนเองได้ เพราะจะเป็นหนทางน าไปสู่การบริหารการพัฒนาวัด ที่ดีมีความสุข และเห็น
คุณค่าของชีวิต ได้แก่ การอยู่ดีมีสุข ถ้าคนอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี ศีลธรรมที่ดี มนุษย์มีคุณภาพ
ทางสังคม มากยิ่งขึ้นในบริบทแห่งสังคมยุคโลกาภิวัฒน์ในปัจจุบันต่อไป  

ดังนั้น ผู้วิจัยตระหนักในสุขภาพของประชาชน การมีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งทางกาย จิตใจ 
สังคมและปัญญา รวมถึงความสามารถในการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมด้วยดี การบริหารการพัฒนาวัด ก็
เป็นไปด้วยดี ผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาค้นคว้าการวิจัยเรื่อง “การบริหารการพัฒนาวัด เพ่ือส่งเสริม
สุขภาวะของประชาชน ในจังหวัดระยอง”  

 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย  
 บทความวิจัยนี้เพ่ือศึกษาการบริหารการพัฒนาวัด เพ่ือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านสุข
ภาวะของประชาชน ในจังหวัดระยอง 2) เพ่ือศึกษา ปัจจัยการบริหารการพัฒนาวัด เพ่ือเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านสุขภาวะของประชาชน ในจังหวัดระยอง 3) เพ่ือศึกษาแนวทางการบริหาร
การพัฒนาวัด เพ่ือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านสุขภาวะของประชาชน ในจังหวัดระยอง  

 

3. ขอบเขตการวิจัย  
 การศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารการพัฒนาวัด เพ่ือส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน ใน
จังหวัดระยอง ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตด้านเนื้อหา แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ 1) ด้านปัจจัยพ้ืนฐานการ
บริหารการพัฒนาวัด ด้วย M’s4 2) ด้านสุขภาวะของประชาชนประกอบด้วย ผู้ตอบแบบสอบถาม 
ได้แก่ เพศ, อายุ, การศึกษา และโรคประจ าตัว   
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4. วิธีด าเนินการวิจัย รูปแบบการวิจัย การวิจัยเรื่อง การบริหารการพัฒนาวัด เพื่อส่งเสริมสุขภาวะ
ของประชาชน ในจังหวัดระยอง ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ 
ใช้เป็นแบบสอบถาม จ านวน 356 ชุด ผสมกับการวิจัยเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ จ านวน  รูป 18/คน ด้วยกัน ประชากรกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ประชากร
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แบ่งประชากร ที่ใช้ในการศึกษา ออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ คือ 1) กลุ่มประชาชน ที่ใช้
ในการศึกษาเชิงปริมาณ ได้แก่ ประชาชน ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดระยอง ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป 
ตามทะเบียนราษฎร์ จ านวน 33,273 คน และได้จ านวนกลุ่มประชากรตัวอย่างจากการค านวนสูตร 
ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ได้จ านวนประชากรตัวอย่างทั้งหมด จ านวน 356 คน 2) กลุ่มผู้ให้
ข้อมูลส าคัญที่ใช้ในการศึกษาเชิงคุณภาพ ได้แก่ ผู้น าฝ่ายปกครอง, นักวิ ชาการ การแพทย์, 
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จิตอาสาทางการแพทย์ และปราชญ์ชาวบ้านจ านวน 18 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
356 ชุด ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ การสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้างผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 18 รูป/คนวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จ เพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติพรรณนา ส าหรับ
อธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างและพรรณนาถึงการบริหารการพัฒนาวัด เพ่ือส่งเสริมสุข
ภาวะของประชาชน ในจังหวัดระยอง ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตด้านเนื้อหา แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ 1) 
ด้านปัจจัยพื้นฐานการบริหารการพัฒนาวัด ด้วย M’s4 2) ด้านสุขภาวะของประชาชนประกอบด้วย 
ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ, อายุ, การศึกษา และโรคประจ าตัว วิเคราะห์โดยการหาค่าความถี่ 
และค่าร้อยละ 2) ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารการพัฒนาวัด เพ่ือส่งเสริมสุข
ภาวะของประชาชน ในจังหวัดระยองวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ3) 
น าข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมมาวิเคราะห์และสังเคราะห์สรุปผล และน าเสนอเขียนเป็นความเรียง  
ตารางหรือแผนภูมิ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยด าเนินการสังเคราะห์เอกสาร เกี่ยวกับ
การบริหารการพัฒนาวัด เพ่ือส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน ในจังหวัดระยอง ทั้ง 2 ด้าน รวมทั้ง
การลงเก็บข้อมูลในพ้ืนที่ด้วยตัวเอง ตามระเบียบวิธีวิจัย และตามประเด็นโจทย์วิจัยวิธีด าเนินงาน
วิจัย และการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยสัมภาษณ์เชิงลึก น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เชิง
เนื้อหา การสังเคราะห์เนื้อหา ข้อมูลที่สอดคล้องกัน เพ่ือแสวงหาความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในบาง
ประการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนาวัด เพ่ือส่งเสริมสุขภาวะ
ของประชาชน ในจังหวัดระยอง และน าเสนอเขียนเป็นความเรียง ตารางหรือแผนภูมิ ซึ่งด าเนินการ
ตามข้ันตอน ดังนี้ 1) จัดหมวดหมู่ของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เป็นแฟ้มข้อมูล 2) อ่าน ท าความ
เข้าใจ บันทึก เขียนข้อสังเกตและตั้งประเด็นพรรณนา แยกแยะลดส่วนข้อมูล และให้รหัส และ
ตีความข้อมูล จัดหมวดหมู่ หาความเหมือน ความต่าง และความเชื่อมโยงกับบริบท และ3) สรุป
ผลการวิจัย น าเสนอข้อมูลเป็นเรียงความ และรายงานผลการวิจัย 
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5. ผลการวิจัย  
1.จากการวิจัย พบว่า ประชาชน ผู้ให้ข้อมูลที่มีต่อการบริหารการพัฒนาวัด เพ่ือเป็น

ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านสุขภาวะของประชาชน ในจังหวัดระยอง ผู้ให้ข้อมูลมี ดังนี้ เพศ ข้อมูลของ
ประชาชนในจังหวัดระยอง โดยรวมผลการวิจัยผลวิเคราะห์พบว่า ประชาชนผู้ให้ข้อมูล เพศชาย มี
จ านวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 48.31 และเพศหญิง มีจ านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 51.69 อายุ 
ข้อมูลของประชาชน ในจังหวัดระยอง โดยรวม ผลการวิจัย ผลวิเคราะห์พบว่า ประชาชนผู้ให้ข้อมูล
ระดับมากผู้มีอายุระหว่าง 50 ปี ขึ้นไป จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 32.87 การศึกษา ข้อมูลของ
ประชาชน ในจังหวัดระยอง โดยรวม ผลการวิจัยผลวิเคราะห์พบว่าประชาชนผู้ให้ข้อมูลมีระดับ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษา (ม.1-6) ระดับมาก จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 38.48 โรคประจ าตัว
ข้อมูลของประชาชน ในจังหวัดระยอง โดยรวมผลการวิจัย ผลวิเคราะห์พบว่า ประชาชน ผู้ให้ข้อมูล
ส่วนใหญ่ ที่ไม่มีมีโรคประจ าตัว จ านวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 63.76  ข้อมูลด้านการบริหารการ
พัฒนาวัด ด้วยปัจจัยพ้ืนฐานการบริหาร ด้วย M’s4 ผลการวิจัยผลวิเคราะห์พบว่า ประชาชน มี
ปัจจัยพ้ืนฐานการบริหารการพัฒนาวัด ด้วยปัจจัยพ้ืนฐานการบริหารด้วย M’s4 คือ คน (Man) มี
จ านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 36.52 เงิน (Money) มีจ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 34.27 วัสดุ
สิ่งของ (Material) มีจ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 35.11 การจัดการ (Management) มีจ านวน 
119 คน คิดเป็นร้อยละ 33.43 โดยรวมข้อมูลด้านการบริหารการพัฒนาวัดด้วยปัจจัยพ้ืนฐานการ
บริหาร ด้วย M’s4 Man-Money-Material-Management อยู่ในระดับปานกลางทั้งหมด ข้อมูล
ด้านสุขภาวะของประชาชน ในจังหวัดระยอง ผลวิจัย ผลวิเคราะห์พบว่าด้านสุขภาวะทางกาย มี
จ านวน 102 คนคิดเป็นร้อยละ 28.65 อยู่ในระดับปานกลาง 

2.ระดับความคิดเห็นปัจจัยการบริหารการพัฒนาวัด เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้าน
สุขภาวะของประชาชน ในจังหวัดระยอง ปัจจัยการบริหารการพัฒนาวัด ด้วยปัจจัยพ้ืนฐานการ
บริหาร ด้วย M’s4 การบริหารการพัฒนาวัด ด้วยปัจจัยพ้ืนฐานการบริหาร ด้วยM’s4 โดย
ปัจจัยพ้ืนฐานการบริหาร ด้าน) โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x̄=3.97) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ( S.D.= 0.417) ด้านเงิน (Money) โดยภาพรวม อยู่ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ (x̄ = 4.07) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ (S.D. =0.878) ด้านวัสดุสิ่งของ (Materials) โดย
ภาพรวม อยู่ระดับปานกลางโดยมี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x̄ =4.03) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ (S.D. 
= 0.427) ด้านการจัดการ (Management) โดยภาพรวม อยู่ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x̄ 
=3.89) และส่วนเบี่ยงเบนมาตร ฐานเท่ากับ (S.D. = 0.454) ด้านสุขภาวะของประชาชน โดยการ
บริหารการพัฒนาวัดด้านสุขภาวะทางกาย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x̄ =3.81) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ (S.D. = 0.520) ด้านสุขภาวะทางจิต โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x̄=3.78) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ (S.D.=0.549) ด้านสุขภาวะทางสังคม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x̄=3.78) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ (S.D.=0.494) ด้านสุขภาวะทางปัญญา โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x̄
=3.79) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ (S.D.=0.944) 
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แจ่มใส มีความสุข มีเมตตา 
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สภาพแวดล้อมในวัด ให้น่าอยู่ คือ 
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3.แนวทางการบริหารการพัฒนาวัด เพ่ือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านสุขภาวะของ
ประชาชน ในจังหวัดระยอง ดังนี้ ควรเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ และประชาชน ที่มีความรู้ความสามารถ
ได้มีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาวัดเพ่ือการด าเนินงานต่างๆ มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
ผู้บริหารวัดควรมีการก าหนดนโยบาย มีแผนแม่บทอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรและสามารถน า
นโยบายไปปฏิบัติเป็นรูปธรรมเห็นได้อย่างชัดเจน และเกิดประโยชน์สูงสุดกับวัด การบริหารการ
พัฒนาวัด ควรส่งเสริมทรัพยากรบุคลากรภายในและภายนอกบริเวณวัด ควรจะมีระบบแบบแผน 
ทั้งทางด้านทรัพยากรบุคคล และการเงินให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น เพ่ือสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต และมีการประเมินผล เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการท างาน อันเป็นการส่ง เสริม และการ
พัฒนาบุคลากรทั้งด้านกาย จิตใจและปัญญา 
6. สรุปองค์ความรู้จากการวิจัย  
 ผู้วิจัยได้ศึกษา “การบริหารการพัฒนาวัด เพ่ือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านสุขภาวะของ
ประชาชน ในจังหวัดระยอง” วิจัยใช้วิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed-Methods Reserch) การวิจัง
เชิงปริมาณ ( Quantitative Research ) ประกอบด้วยจ านวนประชาชน ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี
ทั้งหมด จ านวน 33,273 คน ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดเอาประชากร ที่เลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 356 
คน เป็นกลุ่มตัวอย่าง ของประชากร ที่ใช้ในการวิจัย และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก จากฝ่ายปกครองท้องถิ่น นักวิชาการ
การแพทย์ จิตอาสาสมัครสาธารณสุข และปราชญ์ชาวบ้าน จ านวน 18 ท่าน และเทคนิคการ
สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) แล้วน าเสนอเป็นแบบพรรณา ผู้วิจัยได้สงเคราะห์
เป็นองค์ความรู้ที่เป็นรูปแบบการสร้างเสริมการบริหารการพัฒนาวัด เพ่ือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
ด้านสุขภาวะของประชาชน ในจังหวัดระยอง ตามแผนภาพที่ 4.5 สรุปองค์ความรู้ในการวิจัย ดังนี้ 
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6. สรุปองค์ความรู้ในการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง “การบริหารการพัฒนาวัด เพ่ือส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน ในจังหวัด

ระยอง” ให้ข้อเสนอแนะว่า การศึกษาวิจัย ที่พบนั้นโดยรวมแม้ว่าการบริหารการพัฒนาวัด เพ่ือ
ส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน ระเบียบวิจัยด้านเทคโนโลยี องค์ความรู้อาจก าหนดเป็นนโยบายไป
ปรับใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง การวิเคราะห์ทางเสริม เดียวนี้ทางวัดได้มีการประสานงานกับบริษัท 
ห้างร้าน เอกชนหลายแห่งในเขตต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง ในการจัดกิจกรรมเสริมการรักษ์โลก 
โดยการปลูกป่า ป่าชายเลนทดแทน ท าให้ชุมชนรอบๆวัดมีการพัฒนาเพ่ิมมากขึ้น ความร่วมมือของ
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการพัฒนาวัด ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ความคิดเห็นว่า น่าให้ทางวัดมี
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการสื่อสารซึ่งนับตั้งแต่การสร้าง และการน ามาวิเคราะห์หรือ
ประมวลผล การรับและส่งต่อข้อมูล การจัดเก็บและการน าไปใช้งานใหม่ เทคโนโลยีเหล่านี้มักจะ 
หมายถึง คอมพิวเตอร์ และระบบการสื่อสารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ ระบบสื่อสารข้อมูล 
ดาวเทียมหรือเครื่องมือสื่อสารใดๆ ทั้งมีสายและไร้สายในการสื่อสาร เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ใน
การประสานงานกับชาวบ้านและวัดได้รวดเร็วยิ่งขี้น และการดูแลส่งเสริมภาวะสุขภาพของ
ประชาชน ผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านให้ผู้บริหาร (เจ้าอาวาส) เน้นให้ประชาชนรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ เช่น อาหารที่เส้นใยสงเคราะห์ เพราะพระสงฆ์ เป็นผู้ใกล้ชิดกับประชาชน เพราะความศรัทธา 
ในด้านจิตใจ การบริหารการพัฒนาวัด เพ่ือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านสุขภาวะของประชาชน ใน
จังหวัดระยอง โดยปัจจัยพ้ืนฐานการบริหารด้วยM’s4  

สรุป ด้านบุคลากร (คน) มีการสรรหา อบรม ถือศีล ร่วมกิจกรรม และน าลูกหลานเข้า
มาศึกษาอบรมศึลธรรม จ านวนมาก ด้านการเงิน มีการจัดระบบบัญชีรายรับ -รายจ่ายประจ า 
ประชาชนบริจาค ในการท านุบ ารุงบูรณปฏิสังขรณ์ และปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตพุทธาวาส สังฆาวาส
มาก ด้านวัสดุสิ่งของ การจัดหาวัสดุสิ่งของเน้นจากชุมชน ที่มีประสิทธิภาพสูง และต้นทุนต่ า ใช้ใน
งานสาธารณูปการ และใช้วัสดุธรรมชาติจากประชาชนจัดหามาร่วมงานประเพณีวัฒนธรรม (ลอย
กระทง ลงทะเล วัดพลา) จ านวนมาก ด้านการจัดการ วัดพลามีการวางแผนงาน สั่งงาน ประสานงาน 
จัดระบบ และกระจายอ านาจ ทั่วถึงแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ทุกหน่วยงาน ผู้บริหาร ติดตามประเมินผล 
เมื่องานแล้วเสร็จ (วัดพลา) แนวคิดทางพระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงองค์ประกอบในการด าเนินชีวิตที่มีองค์
รวมของสุขภาวะ การพัฒนาด้านความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ทั้งสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพและ
สิ่งแวดล้อมทางสังคม เรียกรวมกันว่า ศีล การพัฒนาด้านจิต และสุขภาพให้เป็นจิตใจที่ดี
งาม เข้มแข็ง มีความสุข โดยมีเจตจ านงที่เป็นกุศล และมีสภาพเอ้ือพร้อมต่อการใช้งานทาง
ปัญญา เรียกสั้นๆว่าสมาธิ  การพัฒนาด้านปัญญา  ซึ่งการด าเนินชีวิตเป็นองค์รวมนั้นต้องมี
ความสัมพันธ์และเชื่อมโยงถึงกันอย่างต่อเนื่อง และแนวคิดหลักไตรสิกขา สามารถน ามาพัฒนา 4 
ด้านคือ ภาวนา 4 การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุสู่การด าเนินชีวิตที่ดีงามได้นั้น หลักไตรสิกขาเพ่ือการ
ดูแลสุขภาพตนเอง สามารถน าไปพัฒนา 4 ด้าน คือ ภาวนา 4  ประกอบด้วย กายภาวนา คือ การ
ดูแลตนเองด้ายกายภาพ ศีลภาวนาคือ การดูแลตนเองด้านสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน จิตตภาวนาคือ การ
ดูแลสภาวะจิตใจตนเอง และปัญญาภาวนาคือ การคิดพิจารณาทุกสิ่งอย่างรอบคอบ บุคคลที่ปฏิบัติ
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ตามหลักภาวนา 4 ย่อมส่งผลให้มีความสุขดีตามมา เพราะเป็นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมอย่าง
แท้จริง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ กาย (ปฏิสัมพันธ์ พูดถูกต้อง) ไม่เบียดเบียน ก่อความ
เดือดร้อนต่อผู้อ่ืนมาก การภาวนาหรือการพัฒนาร่างกายให้สัมพันธ์กับทางกายภาพนั้นเป็นสิ่งที่
ประชาชนไม่ควรมองข้ามการรู้จักใช้อินทรีย์อย่างมีสติ เลือกที่จะดูเป็น ฟังเป็น กินเป็นด้วยปัญญา 
เสพปัจจัย 4 และส่ิงของเครื่องใช้อย่างฉลาด ไม่มั่วเมาหรือลุ่มหลง จะส่งผลให้ประชาชน มีสุขภาพ
แข็งแรงปัจจัยด้านกายภาวนาจึงเป็นปัจจัยด้านหนึ่งที่ผู้สูงอายุสามารถประยุกต์ใช้ได้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน เพ่ือชีวิตที่ดีงามต่อไป จิตใจ เครื่องมือฝึกฝนพัฒนาตนเองใช้แก้ปัญหาดีมาก สุขภาวะ
ทางจิตเป็นสภาวะแห่งอารมณ์ อารมณ์แจ่มใส มีความสุข มีเมตตา การพัฒนาด้านจิตใจหรือจิตต
ภาวนาเป็นการท าจิตให้เจริญงอกงาม ดีงาม เข้มแข็งมีความสุข เบิกบาน จิตตภาวนา เป็นการท าจิต
ให้เจริญงอกงาม ดีงาม เข้มแข็ง ให้ผู้สูงอายุมีความสุข เบิกบาน การที่จะสุขใจได้ต้องเริ่มที่มีศรัทธา
ในพระพุทธศาสนาก่อน หลังจากนั้นศรัทธาจะช่วยให้ผู้สูงอายุเจริญเมตตาและปฏิบัติสมาธิตามมา ทั้ง
การเจริญเมตตาและปฏิบัติสมาธิจะช่วยให้ผู้สูงอายุมีจิตใจที่สงบมากยิ่งขึ้น รวมถึงสามารแก้ปัญหาด้าน
สุขภาพให้บรรเทาลงด้วย สังคม การชักชวนบุคคลกลุ่มบุคคล เข้ากลุ่มจิตอาสามาก เพ่ือพัฒนา
สภาพแวดล้อมในวัด ให้น่าอยู่ คือ สะอาด สงบและสว่างมาก การพัฒนาด้านสัมพันธภาพทางสังคม
หรือศีลภาวนา เป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ทางสังคมซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งที่แสดงออกทาง
ร่างกาย การมีความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกับสิ่งแวดล้อมทางสังคม มีพฤติกรรมดีงามในความสัมพันธ์กับ
เพ่ือนมนุษย ์โดยมีวินัย สามารถอยู่กับผู้อื่นได้ด้วยดี การปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดี  ศีลภาวนาส าหรับ
ประชาชน คือ การมีปฏิสัมพันธ์ดีกับบุคคลรอบข้างไม่ว่าจะเป็นญาติพ่ีน้อง เพ่ือน การมีทัศนคติที่ดี
ต่อบุคคลรอบข้าง การมีความสุขต้องสามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่ตนเองอยู่ได้อย่าง
เหมาะสม เช่น การปรับตัวเพ่ือเตรียมรับสภาพร่างกายที่เริ่มเสื่อมโทรมลง การปรับตัวยอมรับภาวะ
ความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น โดยการปรับตัวมี 2 ประเภทกว้างๆ คือ การปรับตัวภายนอก เช่น สุขภาพ
อนามัย และการปรับตัวภายใน เช่น การท าใจยอมรับการพลัดพราก การสูญเสีย ซึ่งการปรับตัว
ภายนอกมักง่ายกว่าการปรับตัวภายใน เป็นความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกับสิ่งแวดล้อมทางสังคม มี
พฤติกรรมดีงามในความสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน รวมถึงการไม่เบียดเบียนผู้ อ่ืน พร้อมกับมีวินัยในการ
ด ารงชีวิต เช่น การรับประทานอาหาร การออกก าลังกาย การนอนพักผ่อน สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็น
สัมพันธ์ทางสังคมที่ส่งผลต่อสุขภาพโดยตรง ดังนั้นหากปฏิบัติตามศีลภาวนาจะส่งผลให้สุขภาพ
fu เพราะศีลภาวนาเป็นปัจจัยด้านร่างกายที่สามารถพัฒนาด้านร่างกายให้มีสุขภาพที่ดีได้  เมื่อด้าน
ร่างกายได้รับการพัฒนาแล้ว สิ่งที่ควรพัฒนาต่อไปคือด้านจิตใจปัญญา การมีความสนใจศึกษาหา
ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพองค์รวมมาก และแลกเปลี่ยนความคิดที่ดี เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน
มาก การพัฒนาด้านปัญญา เมื่อจิตได้รับการพัฒนาแล้ว ย่อมส่งให้เอ้ือต่อการพัฒนาปัญญา
ต่อไป การพัฒนาด้านปัญญามีความส าคัญมาก เพราะปัญญาสามารถช่วยให้บุคคลสามารถพิจารณา
ทุกสิ่งตามความเป็นจริง เกิดความเข้าใจ และสามารถส่งผลให้เกิดการแก้ปัญหาที่ดีได้ การพัฒนา
ด้านปัญญาหรือปัญญาภาวนา คือ การฝึกอบรมเจริญปัญญา เพ่ือสร้างความรู้ ความคิด ความเข้าใจ 
ให้รู้จักคิดพิจารณา แก้ปัญหา ด้วยปัญญา มีจิตใจเป็นสุขไร้ทุกข์ ปัญญาเป็นตัวแก้ปัญหาที่แท้จริง 
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การจะพัฒนาปัญญาจะต้องอาศัยสัมมาทิฏฐิ เพราะเป็นองค์ประกอบส าคัญของมรรคในฐานะเป็น
จุดเริ่มต้นของการปฏิบัติธรรม ปัญญาภาวนาหรือการพัฒนาปัญญาส าหรับผู้สูงอายุจะเกิดได้
นั้น ต้องอาศัยปัจจัยสองตัว คือ ปรโตโฆษะ ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก และโยนิโสมนสิการซึ่งเป็นปัจจัย
ภายใน ปัจจัยทั้งสองเชื่อมโยงสัมพันธ์ก่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิ ซึ่งเป็นปัญญาช่วยให้ผู้สูงอายุเข้าใจความ
จริง และส่งผลให้อยู่กับความจริงได้อย่างมีความสุขการดูแลตนเองแบบองค์รวม สรุป ด้าน
ปัจจัยพ้ืนฐานการบริหาร ด้วย M’s4 และด้านสุขภาวะของประชาชน ปัจจัยด้านบุคลากร จากการ
วิเคราะห์สรุปได้ว่า บุคลากรเป็นปัจจัยที่เอ้ือ ต่อการพัฒนาวัด เนื่องจากบุคลากรมีการพัฒนาตน 
พัฒนางานอย่างเป็นระบบ มีความรู้ความสามารถในการ ปฏิบัติหน้าที่ และมีขวัญ ก้าลังใจที่ดี แม้ว่า
อัตราก าลังของบุคลากรในบางกลุ่มสาระการสื่อสาร ไม่เพียงพอ ปัจจัยด้านการเงิน จากการ
วิเคราะห์สรุปได้ว่า เงินเป็นปัจจัยที่เป็นจุดเร่ิมต้นในการพัฒนา เนื่องจากวัดมีระบบการบริหารงาน
ด้านการเงินอย่างชัดเจน มีการระดมเงินทุน เงินสนับสนุนจาก หน่วยงานต่างๆ และใช้งบประมาณ
ตรงตามวัตถุประสงค์ แม้ว่างบประมาณมีไม่เพียงพอกับความต้องการ และการระดมเงินทุนจาก
หน่วยงานต่างๆ ยังไม่เพียงพอก็ตาม ปัจจัยด้านวัสดุสิ่งของ จากการวิเคราะห์สรุปได้ว่า วัสดุสิ่งของ
เป็นปัจจัยที่เป็นไป เนื่องจากวัดมีปริมาณวัสดุสิ่งของเพียงพอ และทันสมัย มีการจัดระบบที่เอ้ือต่อ
การบริหารการพัฒนาที่ดี และมีการ เสริมสร้างบรรยากาศเข้ากับหลักไตรสิกขา อย่างหลากหลาย 
ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ จากการวิเคราะห์สรุปได้ว่า การจัดการเป็นปัจจัยที่เป็นไปในการ
พัฒนา เน่ืองจากวัดมีระบบการบริหารจัดการเป็นระบบชัดเจน มีการประกันคุณภาพท้ัง  ภายใน
ภายนอก จัดให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการน าหลักธรรม (ไตรสิกขา) มาบูรณาการเข้ากับการบริหาร
การพัฒนาวัด ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล แม้ว่าการ ประชาสัมพันธ์ด้านการบริหารจัดการยังไม่
ทั่วถึง ขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดีระหว่างวัดกับชุมชน และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืนๆ 
ค่อยๆก็ตามเป็นล าดับ สุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Health) การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม เป็น
การดูแลสุขภาพที่มีการบูรณาการความรู้ดั้งเดิมเข้ากับการบ าบัดเสริม เพ่ือส่งเสริมให้เกิดสุขภาวะที่
ดี และป้องกันรักษาโรค ในปัจจุบันมีการน าการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมไปใช้ในการบ าบัดรักษา
คนไข้หรือผู้ที่มีความไม่สบาย ท าให้ เกิดเป็นการแพทย์แบบองค์รวมขึ้น  (Holistic 
Medicine) การแพทย์แบบองค์รวมได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในหลายประเทศเปรียบเสมือน
ปรัชญาการสร้างสุขภาพ และการรักษาโรค ซึ่งจะพิจารณาองค์ประกอบทุกอย่างของมนุษย์ ไม่ว่าจะ
เป็นร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นไปที่การให้ผู้เข้ารับการบ าบัดเข้ามามีส่วน
ร่วมในกระบวนการบ าบัดรักษาหรือปฏิบัติตนเพ่ือให้หายจากโรคภัยด้วยตนเองจะเห็นได้ว่าเป็นการ
เปลี่ยนแปลง บทบาทพฤติกรรมสุขภาพจาก “เชิงรับ” มาเป็น “เชิงรุก” ในบางครั้งเรียกการแพทย์
แบบองค์รวม ว่าเป็นการแพทย์ทางเลือก (Alternative Medicine ) โดยไม่ได้จ ากัดอยู่ที่วิธีใดวิธี
หนึ่ง หากแต่ครอบคลุมถึงการวินิจฉัยโรคการบ าบัดรักษา และการส่งเสริมสุขภาพองค์การอนามัย
โลก (World Health Organization) ได้ให้ค านิยามของสุขภาพ (Health ) หมายถึงความสมบูรณ์
ของร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ส่วนค านิยามสุขภาวะ  (Well-Being) คือ การที่สุขภาพ
ทางกาย ทางจิตใจ ทางสังคม และทางจิตวิญญาณอยู่กันอย่างสมดุล สุขภาวะ ( Well-Being ) คือ
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การมีสุขภาพดี มีความรู้สึกเป็นสุข ความสมดุล ความเป็นองค์รวมของ 4 มิติ คือ กาย จิต สังคม 
ปัญญาหรือจิตวิญญาณ ที่บูรณาการอยู่ในการพัฒนามนุษย์และสังคม เพ่ือสร้าง  “ความอยู่เย็นเป็น
สุข” สุขภาวะทางจิตใจ ( Mental Health ) จิตใจที่มีความสุข รื่นเริง คล่องแคล่ว ไม่มีความเครียด 
มีสติสัมปชัญญะ และความคิดอ่านตามควรแก่อายุหรือกล่าวได้ว่าจิตใจเป็นตัวเชื่อมระหว่างภายใน
และภายนอกตัวอย่าง เช่น การท าสมาธิ เทคนิคการ Deep Relaxations เพ่ือเป็นการเพ่ิมสมาธิ
และช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้  การท าสมาธิและการใช้น้ ามันสมุนไพร  Mass 
therapy และการกดจุด ซึ่งเป็นการท าให้มีการเคลื่อนไหวของพลังงานภายใน สุขภาวะที่สมบูรณ์
ทางร่างกาย ( Physical Health )  ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง คล่องแคล่ว มีก าลัง ไม่เป็นโรค ไม่
พิการ มีสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพ โดนในการแพทย์แบบองค์รวมจะเน้นไปที่การคลายความตึง
ของกล้ามเนื้อโดยการถ่ายทอดพลังงานผ่านทางการนวด ได้แก่ วารีบ าบัด การพอกหน้าด้วยผักและ
โคลนพอก การบ าบัดโดยการสัมผัส ( Touch Therapy ) สุขภาวะที่สมบูรณ์ทางสังคม ( Social 
Health )  ความสามารถในการอยู่ร่วมกันในสังคม มีความสุข สันติภาพ มีระบบการบริการที่ดี  สุข
ภาวะที่สมบูรณ์ทางจิตวิญญาณ ( Spiritual Health ) เป็นความสุขที่เกิดจากการเข้าใจธรรมชาติ 
เข้าใจความจริงแห่งชีวิตและสรรพสิ่ง จนเกิดความรอบรู้  สมาคมการแพทย์แบบองค์รวมของ
สหรัฐอเมริกาได้ให้ค าจ ากัดความของสุขภาพแบบองค์รวม 2 แบบ สุขภาพแบบองค์รวม คือทุกส่วน
ของร่างกาย ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างร่างกาย และจิตใจ หรือร่างกาย จิตใจ และจิต
วิญญาณ หรือ ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และจิตวิญญาณ เมื่อน าไปประยุกต์ใช้กับการรักษาจะเรียกว่า
การรักษาแบบองค์รวม  ( Holistic Medicine) ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับปัจจัย 3 อย่าง คือ สาเหตุของการ
เกิดโรค การเพ่ิมความเกี่ยวข้องของผู้ป่วย และการพิจารณาการรักษาแผนปัจจุบัน ( Allopathic 
) และ การรักษาแบบทางเลือก ( Alternative ) สุขภาพแบบองค์รวม หมายถึงการดูแลสุขภาพแบบ
ทางเลือก เป็นการเปลี่ยนการรักษาจากการแพทย์แผนปัจจุบันและใช้การรักษาแบบทางเลือก ดังนั้น
สุขภาพแบบองค์รวม  (Holistic Health) เป็นปรัชญาของการมีสุขภาวะที่ดี โดยพิจารณาถึงทุกๆ 
องค์ประกอบในร่างกาย ได้แก่ ร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ ไม่ได้พิจารณาเฉพาะโรคที่เป็น
หรือเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย แต่จะพิจารณาจากปฏิกิริยาความสัมพันธ์ระหว่างกาย จิตใจ 
จิตวิญญาณ และสภาพแวดล้อม ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ และความสัมพันธ์ดังกล่าวต้องอยู่ใน
ภาวะสมดุลเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการมีสุขภาวะที่ดีที่สุด  ปัจจุบันการแพทย์แผนไทยได้เปิด
ให้บริการสุขภาพที่เน้นการให้บริการแบบองค์รวม หรือ ไทยสัปปายะ โดยสัปปายะ เป็นค ามาจาก
ภาษาบาลี แปลว่า สภาพเอ้ือเกื้อหนุน ช่วยให้เป็นอยู่ ท ากิจกรรม หรือด าเนินกิจกรรมได้ผลดี 
ไทยสัปปายะจะเป็นการรวมภูมิความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย ทั้งองค์ความรู้ด้านการใช้สมุนไพร
ไทย  
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7. อภิปรายผล  
การวิจัยเรื่อง “การบริหารการพัฒนาวัด เพ่ือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านสุขภาวะของ

ประชาชนในจังหวัดระยอง” ผู้วิจัยได้ก าหนดการศึกษา แบ่งเป็น 4 ส่วน พบว่า ผลการวิจัยที่
สามารถน ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาวิจัย ค่าร้อยละ ของการบริหารการพัฒนา
วัด เพ่ือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านสุขภาวะของประชาชนทั่วไป ได้แก่ เพศ, อายุ, การศึกษาและ
โรคประจ าตัว ในข้อมูลส่วนบุคคลผลการศึกษาวิจัย ค่าร้อยละ พบว่าข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลทั่วไปปรากฎ
ว่า ประชาชนผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ เป็น เพศหญิง จ านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 51.69 เพราะเหตุว่า 
ผู้หญิงสนใจในการบริหารการพัฒนาวัด และเข้าวัด เพ่ือถวายทาน รักษาศีล และท าจิตภาวนา มากกว่า
ผู้ชาย ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นผู้มีไวยะวุตสูง คือมีอายุ 50 ปีขึ้นไป จ านวน 117 คนคิดเป็นร้อยละ 32.87 
ระดับ การศึกษา ชั้นมัธยมศึกษา (1-6) จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 38.48 และผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ ไม่มี
โรคประจ าตัว จ านวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 63.76 แสดงให้เห็นว่า ประชาชนเห็นความส าคัญเกี่ยวกับสุข
ภาวะ (สุขภาพ) ที่เหมาะสม สะดวก สบายและไวทันเหตุการณ์ในสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งตรงกับ
การศึกษาเชิงวิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพ และการดูแลสุขภาพองค์รวม ที่ปรากฎในพระไตรปิฎก ส่วนที่ 2 
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการพัฒนาวัด เพ่ือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านสุขภาวะ
ของประชาชน ในจังหวัดระยองสรุปโดยภาพรวม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปัญญา นพข า (2553) 
ศึกษาเรื่อง การบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี พบว่า 
พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีประสบการณ์การท างาน 1-5ปี และมีต าแหน่งคนงานทั่วไป/
พนักงานจ้างตามภารกิจให้ความส าคัญกับการบริหารงาน ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า ด้านที่สูงสุดคือ การท างบประมาณ รองลงมาคือ การวางแผน การรายงาน การ
ประสานงาน การอ านวยการ การจัดองค์การและด้านการจัดคนเข้าท างานต่ าสุด ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า พนักงานองค์การบริหาร ที่มีระดับการศึกษา แตกต่างกันให้ความส าคัญกับการ
บริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ในภาพรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05ส่วนพนักงานที่มีอายุ ประสบการณ์ท างาน และต าแหน่งงาน
แตกต่างกันให้ความส าคัญกับการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานี ในภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05และพนักงานที่มีเพศ
แตกต่างกันให้ความส าคัญกับการบริหารงานในภาพรวมไม่แตกต่างกัน  ส่วนที่ 3 น าแนวทางการ
บริหารการพัฒนาวัด เพ่ือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านสุขภาวะของประชาชน ในจังหวัดระยอง การวิจัย
ในครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) โดยใช้ระเบียบวิธีเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิด (Open Ended) ดังสาระส าคัญ 2 
ด้าน คือ 1) การบริหารการพัฒนาวัด โดยปัจจัยพื้นฐานการบริหาร ด้วย M’s4 และด้านสุขภาวะของ
ประชาชน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

1) การบริหารการพัฒนาวัด โดยปัจจัยพื้นฐานการบริหาร ด้วย M’s4 ได้แก่ ด้านคน
การน าข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับการบริหารการพัฒนาวัด โดยปัจจัยพื้นฐานการบริหาร ด้วย M’s4 ด้าน
คน (Man) การสรรหาบุคลากร และการน าลูกหลานเข้าวัด ควรได้รับการศึกษา ฝึกฝน อบรมอย่าง
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สม่ าเสมอ ให้มีความรู้ความสามารถมีวิสัยทัศน์ ให้รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงและมีศีลธรรมการเข้า
วัดเข้าด้วยจิตบริสุทธิ์ และมีการร่วมกิจกรรมเสมอกัน ทุกภาคส่วน เช่น ภาครัฐ เอกชน บุคคลและ
กลุ่มบุคคลผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไวย์เน่ (Wayne) (2552) ศึกษาบทบาทของทุน
มนุษย์แรงจูงใจ และการสนับสนุนจากหัวหน้างานในการท างานถึงความส าเร็จในอาชีพในด้านการขึ้น
เงินเดือน การเลื่อนต าแหน่ง และความพึงพอใจในอาชีพ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ครั้งนี้คือ
หัวหน้างาน และผู้ใต้บังคับบัญชา จ านวนทั้งสิ้น 245คน ผลการวิจัยพบว่า ทุนมนุษย์ แรงจูงใจ และ
การสนับสนุนจากหัวหน้างานมีความสัมพันธ์กับความส าเร็จในอาชีพ ดังนี้ ทุนมนุษย์ในด้านการ
ฝึกอบรมนั้นมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความส าเร็จในอาชีพด้านความพึงพอใจในอาชีพอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01และแรงจูงใจในด้านความปรารถนาที่จะต้องการเลื่อนขั้นไปสู่ต าแหน่ง
ที่สูงกว่านั้นมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความส าเร็จในอาชีพด้านการขึ้นเงินเดือนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05ส่วนการสนับสนุนจากหัวหน้างานในด้านการเป็นผู้น าการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้น า
และผู้ตาม (Leader-member Exchange) นั้นมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความส าเร็จในอาชีพทั้ง 3
ด้าน (การขึ้นเงินเดือน การเลื่อนต าแหน่ง และความพึงพอใจในอาชีพ) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ด้านเงินการน าแนวทางท่ีเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนาวัด โดยปัจจัยพื้นฐานการบริหาร 
ด้วย M’s4ด้านเงิน(Money) การท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายเงิน การใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบ มีศีลและ
คุณธรรม เพ่ือให้ธุรกิจบรรลุเป้าหมายในการบริหารการเงิน มีความม่ังคงสูงสุด จะมีการจัดการที่ดีใน
ทุกๆด้าน ด้านการเงิน การผลิต การตลาด การบัญชี บุคลากร และด้านอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับการเงิน ควร
ปรับพ้ืนฐานตัวเลขอย่างเป็นรูปธรรมอย่างโปรงใสเพราะวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน การรับ
บริจาคควรแจ้งวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน 

2) ด้านสุขภาวะของประชาชน คือ ด้านสุขภาวะทางกายการน าข้อเสนอแนะการ
บริหารการพัฒนาวัด เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านสุขภาวะของประชาชน ด้านสุขภาวะทาง
กายการมีร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรคหรือความเจ็บป่วยมีปัจจัยส าคัญ คือ อาหาร
และโภชนาการครบ 5 หมู่ ดื่มเครื่องดื่มชูก าลังให้น้อยที่สุด สมรรถนะทางกายสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพต่าง ที่อยู่อาศัยสภาวะทางเศรษฐกิจที่เพียงพอ และดูแลส่งเสริมภาวะสุขภาพ การออก
ก าลังแต่ละวันให้สม่ าเสมอ ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับผลของ สมบูรณ์ จัยวัฒน์ งานวิจัยการ
วิจัยเรื ่อง “การกินเพื่อสุขภาพด้วยหลัก9ประการ” พบว่า หากคนขาดอาหารจะท าให้ไม่มี
สารอาหารไปสร้าง และหล่อเลี้ยงร่างกายให้เจริญเติบโต ไม่สามารถสร้างภูมิต้านทานร่างกายจะ
อ่อนแออันเป็นบ่อเกิดของโรค การกินที่ดีควรได้ทั้งปริมาณและคุณภาพของประเภทอาหารไม่ควร
กินตามสมัยนิยมหรือตามแฟชั่น กินตามแบบตะวันตกเพื่อความรวดเร็ว สะดวกเช่นประเภทขนม
ปัง สเต็ก ซึ่งจะขาดอาหารบางหมู่ไป หากรับประทานแบบไทยๆ จะได้อาหารครบหมู่แต่ต้องกินให้
เป็น อาหารที่ครบหมวดหมู่คือ หมวดข้าว แป้ง นม หมวดเนื้อต่างๆ รวมทั้งถั่วเมล็ดแห้ง หมวดผัก 
หมวดผลไม้หมวดไขมัน การกินแต่ละวันไม่ควรมากเกินความต้องการของร่างกายดังนั้น เวลากิน
อาหารควรมีสติไม่ควรตามใจปาก ดังค ากล่าวที่ว่า “ตามใจปากจะยากนาน” หากการกินอาหารไม่
เป็นกินมากเกินความต้องการจะท าให้เกิดโรคอ้วน ควรกินพอดีและหยุดเมื่ออิ่มห้ามกินของจุบจิบ 
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หากกินมากเกินความต้องการของร่างกายจะน าไปเก็บสะสมเป็นไขมันซึ่งจะแอบแฝงในอวัยวะ
ต่างๆ ของร่างกาย มีโอกาสเส่ียงต่อการเกิดโรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ
ขาดเลือด กินน้อยเกินไปเป็นโรคขาดสารอาหารภูมิต้านทานลดลง 

  

8. .ข้อเสนอแนะ  
ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทของพระสังฆาธิการด้านการปกครองในเขตบางเขน–จตุจักร 

กรุงเทพมหานคร” มีข้อเสนอแนะ ดังนี้  
 ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย  
 1) ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาปริยัติธรรม ทั้งแผนกธรรมและบาลี  
 2) ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรมในระดับอุดมศึกษาขั้นสูง และ 
 3) ส่งเสริมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในชุมชน  
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ  
 ผลการวิจัยเรื่อง “การบริหารการพัฒนาวัด เพ่ือเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านสุขภาวะของ

ประชาชน ในจังหวัดระยอง”ท าให้ได้ข้อเสนอจากผู้ให้ข้อมูลที่มีสาระส าคัญ ในประเด็นหลัก แก่
ผู้วิจัย และหน่วยงานปฏิบัติการเพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารการพัฒนาวัด เพ่ือเป็นศูนย์กลางการ
เรียนรู้ด้านสุขภาวะของประชาชน  
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การจัดการองค์กรสงฆ์เพ่ือความมั่นคงของพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย 
MANAGEMENT OF SANGHA ORGANIZATION FOR BUDDHISM 

STABILITY OF THAILAND 
 

บ ารุง  พันธุ์อุบล บุญทัน ดอกไธสง  ธัชชนันท์  อิศรเดช 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการองค์กรสงฆ์ในปัจจุบัน  
2. เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของการบริหารจัดการองค์กรสงฆ์ 3. เพ่ือเสนอองค์ประกอบการจัดการ
องค์กรสงฆ์ เ พ่ือความมั่นคงของพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย วิธีการศึกษาในครั้ งนี้                                         
ผู้ วิจัยได้ท าการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยศึกษาข้อมูลจากพระไตรปิฎก เอกสาร ต ารา สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือที่รวบรวมเกี่ยวกับหลักของการปฏิบัติ และเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์
เชิงลึก จ านวนผู้ให้สัมภาษณ์ 25 รูป/คน แล้วน ามาวิเคราะห์เพ่ือให้ได้เนื้อหาสอดคล้องตามความ
เป็นจริงที่เกิดจากการสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ และการสนทนากลุ่มเฉพาะกับผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 
14 รูป/คน  
 ผลจากการวิจัยพบว่า    
 1. สภาพการจัดการองค์กรสงฆ์ในปัจจุบัน มีประเด็นส าคัญที่ผู้วิจัยได้จากการศึกษา
วิเคราะห์ 7 ประการด้วยกัน กล่าวคือ (1) ด้านระบบและรูปแบบในการบริหารจัดการวัด (2) ปัญหา
ด้านผู้น าในการบริหารจัดการวัด (3) ด้านการจัดบุคลากรในการบริหารจัดการวัด (4) ด้าน
งบประมาณในการบริหารจัดการวัด (5) ด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์ในการบริหารจัดการวัด (6) 
ด้านสภาพแวดล้อมโบราณวัตถุ/พุทธศิลป์/อาคารสถานที่/ภูมิทัศน์ธรรมชาติ และ (7) ปัญหาด้าน
ความสัมพันธ์กับชุมชน แนวทางในการแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการวัดของคณะสงฆ์ทั้ง 7 
ประการนั้น วัดและคณะสงฆ์ต้องให้ความส าคัญและตระหนักว่าวัดเป็นรากฐานส าคัญยิ่งในการคง
อยู่ของพระพุทธศาสนา คณะผู้บริหารวัดและคณะสงฆ์ทุกระดับควรมีความรับผิดชอบต่อวัดและ
พระสงฆ์โดยรวมให้มากข้ึนกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
 2. องค์ประกอบของการปกครองสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าทรงปกครองคณะสงฆ์โดย
การยึดหลักธรรมาธิปไตยในการบริหารจัดการคณะสงฆ์ การเกิดขึ้นและการด ารงอยู่ขององค์กร                             
                                                 

 หลักสตูรพุทธศาสตรม์หาบณัฑติ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 


 ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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คณะสงฆ์ในสมัยพุทธกาล จึงมีนัยของความสัมพันธ์กับสภาพบริบททางสังคมเป็นอย่างมาก และใน
ความเป็นจริงการเกิดขึ้นและด ารงอยู่ขององค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรใดก็ตาม ย่อมต้องมีพ้ืนฐานมา
จากสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีองค์กรนั้น ๆ ด ารงอยู่เป็นหลัก การจัดองค์กรคณะสงฆ์จึงเป็นการจัด
สภาพการเพ่ือให้เอ้ืออ านวยต่อการศึกษาและการพัฒนาตนเองของสมาชิกในองค์กรคณะสงฆ์ โดย
พุทธวิธีในการจัดองค์กรของพระพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาล มี 3 นัย กล่าวคือ (1) การจัดตั้งและการ
จัดองค์กรคณะสงฆ์ในสมัยพุทธกาล (2) การแบ่งงานในองค์กรคณะสงฆ์สมัยพุทธกาล (3) การ
มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในองค์กรคณะสงฆ์สมัยพุทธกาล การจัดองค์กรคณะสงฆ์ใน
พระพุทธศาสนา จึงมีลักษณะที่เป็นการเฉพาะและเหมาะสมกับธรรมชาติทางภูมิศาสตร์และสังคม
อินเดียในสมัยนั้น ดังจะเห็นผลส าเร็จได้จากการที่พระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงและแพร่หลายใน
สังคมอินเดียขณะนั้น 
 3. การบริหารจัดการองค์กรสงฆ์เพ่ือส่งเสริมความม่ันคงของพระพุทธศาสนาแห่ง                 
ประเทศไทยนั้น ควรปฏิบัติตามหลักการบริหารจัดการ แบบ 5M เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายแห่งความส าเร็จ 
ผู้บริหารองค์กรวัดของคณะสงฆ์ พึ่งมีการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการบริหารงานของวัด
และคณะสงฆ์ กล่าวคือ (1) ด้านการปกครอง (2) ด้านการศาสนศึกษา (3) ด้านการเผยแผ่ (4) ด้าน
การศึกษาสงเคราะห์ (5) ด้านการสาธารณูปการ และ (6) ด้านการสาธารณสงเคราะห์ แบบ 5M 
สรุปได้ดังนี้คือ (1) M ตัวที่ 1 : (man) คือ คน/บุคลากรคณะสงฆ์ (2) M ตัวที่ 2 : (money) คือ 
“เงิน/งบประมาณ” ในการบริหารจัดการคณะสงฆ์ (3) M ตัวที่ 3 : (Materials) วัสดุ อุปกรณ์
เครื่องมือในการบริหารจัดการคณะสงฆ์ (4) M ตัวที่ 4 : (Management) การบริหารจัดการวัด                                 
(5) M ตัวที่ 5 : (Moral) หลักคุณธรรม จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลในการบริหารจัดการวัดแบบ 
5M เป็นแนวทางไปสู่การบริหารจัดการวัดเพ่ือความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ใน
ประเทศไทยได้เป็นอย่างด ี
 
 

ABSTRACT 
 This Dissertation aimed (1) to study the state of monastic organization 
management in Current, (2) to study the composition of monastic organization 
management, (3) to propose elements of monastic organization management for 
the stability of Buddhism in Thailand. This study was conducted based on the 
Tipitaka, Buddhist holy scripture, other related documents, texts, electronic media, 
and books. Data were taken from in-depth interviews of 25 informants, and then 
content analysis was performed in accordance with the facts derived from the 
interview, observations and the focus group of 14 informants. 
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 1. The research results showed that during the time of Lord Buddha, the 
Sangha was ruled and managed by the Dhamma democratic principles. The 
emergence and existence of the Sangha clearly reflected   its close relationship 
with the social context at that time. In fact, the emergence and existence of any 
organization must be based on the social environment in which that organization is 
existent.  The Sangha organizations should therefore create favorable conditions for 
the education and development of their members of fraternal organizations. The 
Buddhist methods of management during the Buddha's life time were, namely,                      
(1) the establishment and organization of the Sangha or clergy during the Buddha's 
life time, (2) the division of labor during the Buddha's life time, (3) the delegation of 
duty and responsibility during the Buddha's life time. Therefore, the organization of 
Buddhist Sangha at that time was specific and appropriate to the geographic nature 
and Indian society in those days which could be seen from the stability and 
prosperity of Buddhism prevalent in Indian society at that time. 
 2. As for the problems and barriers of Buddhist organization management 
in Thailand, seven important issues had been focused in this research: (1) the 
system and the model of management, (2) the leadership in management, (3) the 
personnel management, (4) budgetary management, (5) technology and tools for 
management, (6) environmental antiques / Buddhist arts / buildings / natural 
landscape, and (7) the community relationship. In any approach to solving these 
seven problems in the management of Buddhist organizations, the Sangha should 
realize that monasteries play the fundamental role in the persistence and 
continuity of Buddhism. The Sangha at all levels should be responsible for the 
overall management of all monasteries and Buddhist organizations more than 
before. 
 3. Strategic corporate management in order to promote the stability of 
Buddhism in Thailand should follow the principles of 5M management model with 
the goal to strive for success. The Sangha executives should therefore develop their 
personnel to enhance the administration of monasteries and Sangha clergy in these 
matters, namely (1) the administration, (2) the religious studies, (3) the propagation, 
(4) the educational support, (5) the public service, and (6) the public support. The 
5M model is summarized as follows: (1) M1: (man) / staff /Sangha, (2) M2: (money) 
money / budget for management of Sangha,(3) M3: (materials) materials, equipment 

 

 

คณะสงฆ์ในสมัยพุทธกาล จึงมีนัยของความสัมพันธ์กับสภาพบริบททางสังคมเป็นอย่างมาก และใน
ความเป็นจริงการเกิดขึ้นและด ารงอยู่ขององค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรใดก็ตาม ย่อมต้องมีพ้ืนฐานมา
จากสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีองค์กรนั้น ๆ ด ารงอยู่เป็นหลัก การจัดองค์กรคณะสงฆ์จึงเป็นการจัด
สภาพการเพ่ือให้เอ้ืออ านวยต่อการศึกษาและการพัฒนาตนเองของสมาชิกในองค์กรคณะสงฆ์ โดย
พุทธวิธีในการจัดองค์กรของพระพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาล มี 3 นัย กล่าวคือ (1) การจัดตั้งและการ
จัดองค์กรคณะสงฆ์ในสมัยพุทธกาล (2) การแบ่งงานในองค์กรคณะสงฆ์สมัยพุทธกาล (3) การ
มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในองค์กรคณะสงฆ์สมัยพุทธกาล การจัดองค์กรคณะสงฆ์ใน
พระพุทธศาสนา จึงมีลักษณะที่เป็นการเฉพาะและเหมาะสมกับธรรมชาติทางภูมิศาสตร์และสังคม
อินเดียในสมัยนั้น ดังจะเห็นผลส าเร็จได้จากการที่พระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงและแพร่หลายใน
สังคมอินเดียขณะนั้น 
 3. การบริหารจัดการองค์กรสงฆ์เพ่ือส่งเสริมความม่ันคงของพระพุทธศาสนาแห่ง                 
ประเทศไทยนั้น ควรปฏิบัติตามหลักการบริหารจัดการ แบบ 5M เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายแห่งความส าเร็จ 
ผู้บริหารองค์กรวัดของคณะสงฆ์ พึ่งมีการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการบริหารงานของวัด
และคณะสงฆ์ กล่าวคือ (1) ด้านการปกครอง (2) ด้านการศาสนศึกษา (3) ด้านการเผยแผ่ (4) ด้าน
การศึกษาสงเคราะห์ (5) ด้านการสาธารณูปการ และ (6) ด้านการสาธารณสงเคราะห์ แบบ 5M 
สรุปได้ดังนี้คือ (1) M ตัวที่ 1 : (man) คือ คน/บุคลากรคณะสงฆ์ (2) M ตัวที่ 2 : (money) คือ 
“เงิน/งบประมาณ” ในการบริหารจัดการคณะสงฆ์ (3) M ตัวที่ 3 : (Materials) วัสดุ อุปกรณ์
เครื่องมือในการบริหารจัดการคณะสงฆ์ (4) M ตัวที่ 4 : (Management) การบริหารจัดการวัด                                 
(5) M ตัวที่ 5 : (Moral) หลักคุณธรรม จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลในการบริหารจัดการวัดแบบ 
5M เป็นแนวทางไปสู่การบริหารจัดการวัดเพ่ือความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ใน
ประเทศไทยได้เป็นอย่างด ี
 
 

ABSTRACT 
 This Dissertation aimed (1) to study the state of monastic organization 
management in Current, (2) to study the composition of monastic organization 
management, (3) to propose elements of monastic organization management for 
the stability of Buddhism in Thailand. This study was conducted based on the 
Tipitaka, Buddhist holy scripture, other related documents, texts, electronic media, 
and books. Data were taken from in-depth interviews of 25 informants, and then 
content analysis was performed in accordance with the facts derived from the 
interview, observations and the focus group of 14 informants. 
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for management of Sangha, (4) M4: (management) management of monasteries and 
Buddhist organization, (5) M5: (moral) moral integrity and applications. Based on the 
analysis of data for the current study, 5M model of management is considered 
effective and appropriate for the management of Buddhist organizations to ensure 
the stability and continuity of Buddhism and the Buddhist organizations in Thailand. 
  
 
 
1. บทน า 
 ในประเทศไทยสถาบันพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นสถาบันหลักที่ส าคัญสถาบันหนึ่งคู่กับ
สถาบันชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์ ดังค ากล่าวที่ว่า “พระมหากษัตริย์คู่ชาติพุทธศาสน์คู่ไทย” 
จากค ากล่าวนี้แสดงให้เห็นว่าพระมหากษัตริย์ของไทยทุกพระองค์ทรงเคารพและนับถือ
พระพุทธศาสนา ท านุบ ารุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงเจริญรุ่งเรือง ปัจจุบันในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระองค์ทรงน าหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ได้แก่ 
ทศพิธราชธรรม เป็นยุทธศาสตร์ปกครองประเทศไทย ท าให้ประเทศไทยสงบสุขและ
พระพุทธศาสนาเกิดความม่ันคง จนกระทั่งสังคมไทยก้าวเข้าสู่ยุคการสื่อสารแบบไร้พรมแดน ซึ่งเป็น
สาเหตุท าให้สังคมไทยเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ รวมถึงวัฒนธรรม วิถีการด าเนินชีวิต ทัศนคติและ
ความเชื่อในพระพุทธศาสนา สังคมท่ีพระพุทธเจ้าทรงจัดตั้งขึ้นเป็นสังคมตัวอย่าง คือ สังคมสงฆ์ โดย
ทรงใช้วิธีการท าให้มีระบบการที่มนุษย์มาอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนและมีระเบียบแบบแผนในการเป็นอยู่
ตลอดจนการด าเนินกิจกรรม เพ่ือให้มนุษย์เหล่านั้นได้รับประโยชน์จากการสอนของพระองค์อย่าง
เต็มที ่(พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2543)  ในระยะแรกท่ีพระองค์ทรงประกาศหลักค าสอนนั้นได้
มีผู้ให้ความสนใจและเข้ามาศึกษาด้วย ซึ่งพระองค์ทรงด าเนินการรับและสั่งสอนเอง พร้อมกันนั้นก็
ส่งไปประกาศศาสนายังชนบทอ่ืนๆ 
 เมื่อกิจการของพระศาสนาเจริญเติบโต มีพระภิกษุจ านวนมากเกินกว่าที่จะทรงดูแลได้
ทั่วถึง จึงทรงมอบอ านาจหน้าที่ให้พระสงฆ์ดูแลปกครองกันเอง โดยให้เคารพนับถือกันตามล าดับ
อาวุโส พระองค์ทรงด ารงต าแหน่งในฐานะธรรมราชา ทรงปกครองแบบพ่อปกครองลูก หรืออาจารย์
ปกครองศิษย์ ถือความสุจริตใจเป็นพ้ืนฐานและพระพุทธองค์ทรงมอบให้สงฆ์เป็นใหญ่ เป็นแบบ
สามัคคีธรรม ซึ่งเราเรียกว่า “สังฆาธิปไตย” (พระมหาวินัย ปุญฺญญาโณ,2542) ทรงวางระเบียบข้อ
ปฏิบัติร่วมกันที่เรียกว่าพระธรรมวินัย เป็นบรรทัดฐานส าหรับยึดถือร่วมกัน พระวินัยที่พระพุทธองค์
ทรงบัญญัติพระวินัย จึงเป็นการจัดตั้งและการจัดองค์กรคณะสงฆ์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้มีการ
ปฏิบัติพัฒนาให้เข้าถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 ท่ามกลางการพัฒนาทางการเมืองของฝ่ายอาณาจักรนี้ คณะสงฆ์ก็พยามที่จะปรับตัวอยู่
ตลอดมาแต่ก็ยังท าได้ไม่ดีนัก ส่งผลให้ในปัจจุบันวัดและพระภิกษุสงฆ์ก าลังสูญสิ้นบทบาทฐานะและ



145วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

 

 

ความหมายไปจากสังคมมากขึ้นทุกขณะโดยเฉพาะในสังคมเมือง และลักษณะปรากฏการณ์นี้
ก าลังขยายไปสู่สังคมชนบทมากขึ้นทุกที จนอาจกล่าวได้ว่าในปัจจุบันวัดและพระภิกษุสงฆ์ไม่
สามารถรักษาบทบาทเดิมของตนเองในสังคมได้แล้ว (พระมหาประยุทธ์ ปยุตฺโต,2513) เมื่อไม่
สามารถรักษาบทบาทของตนเองได้ในสังคม  จึงถูกมองจากสังคมว่าเป็นองค์กรที่มีความล้าหลังไม่มี
การปรับตัวให้เข้ากับสภาพการณ์ต่าง ๆ ของสังคมท่ีมีความเปลี่ยนแปลงไปตามกาลสมัย ซึ่งการที่ไม่
ท าการปรับปรุงหรือท าการเปลี่ยนแปลงตามสังคมนี้ ท าให้องค์กรคณะสงฆ์ถูกสังคมมองว่าเป็น
องค์กรที่มีปัญหาในการบริหารการจัดการมากท่ีสุดในสังคม เพราะเมื่อเกิดมีปัญหาขึ้นในองค์กรคณะ
สงฆ์ก็ไม่สามารถจัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างที่สมควรจะเป็น เช่น การแก้ไขปัญหาในกรณี
ส านักสันติอโศก หรือในการด าเนินการแก้ปัญหากรณี วัดพระธรรมกาย (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺ
โต), 2542) เป็นต้น 
 ผลที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม ศาสนาในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง
ทุกครั้งที่มีกระแสความคิดหรือกระแสความเปลี่ยนแปลงอย่างใหม่ไหลบ่ามาในสังคม หากเป็นกระแส
ใหญ่ผลที่เกิดขึ้นกับศาสนาดั้งเดิมนั้นมักจะมี 4 แบบ คือ  
  (1) ศาสนานั้นถูกลดบาทบาทลง               
  (2) ศาสนาดั้งเดิมโอนอ่อนผ่อนตามไปตามสถานการณ์ใหม่หรือความคิดใหม่  
   (3) เกิดการปรับตัวภายในศาสนาเพ่ือธ ารงคุณค่าเดิมเอาไว้  
  (4) ศาสนานั้นปิดตัวเองและพยายามกลับไปหา “ความจริงแท้”  
 เมื่อศึกษาถึงปัญหาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นในสังคมไทย พบว่า ในปัจจุบัน
พระพุทธศาสนาได้ประสบปัญหาถึงขั้นวิกฤติหลายด้าน ซึ่งสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติได้ตั้งคณะท างานศึกษาสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนาและพบปัญหาที่เกิดขึ้น
ดังนี้  
  (1) ปัญหาการห่างเหินจากศาสนา  
  (2) ปัญหาคุณภาพของชาวพุทธ  
  (3) ปัญหาทางประพฤติวิปริตผิดพลาดจากพระธรรมวินัย  
  (4) ปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมไทย  
  (5) ปัญหาที่เกิดจากนโยบายและการศึกษา  
  (6) ปัญหาที่เกิดจากวิกฤติทางจริยธรรม  
  (7) ปัญหาที่เกิดจากนโยบายของรัฐบาล 
 ที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่า แนวโน้มสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนา  
ในประเทศไทยนั้นมาจากพุทธศาสนิกชนท้ังเพศบรรพชิตและฆราวาสไม่ประพฤติปฏิบัติ ตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา เป็นพุทธศาสนิกชนแต่เพียงในส ามะโนครัวเท่านั้น ไม่ได้เป็น
พุทธศาสนิกชนที่เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น และผู้เบิกบาน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบสถานการณ์แล้วจะมีลักษณะคล้าย
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงศาสนาพุทธเป็นศาสนาฮินดูในประเทศอินเดียเมื่อหนึ่งพันปีที่ผ่านมา 
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 เป็นที่ทราบกันทั่วไปว่าพระพุทธศาสนาเป็นสถาบันรากแก้วของชาติ เป็นศูนย์รวมของ
ศรัทธาประชาชน ท าให้ เกิดความเป็นปึกแผ่นมั่นคง พุทธศาสนิกชนต้องขจัดสิ่ งที่ท าให้
พระพุทธศาสนาเสื่อม ในขณะเดียวกันก็ต้องท านุบ ารุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ด้วยศรัทธา
ตลอดไป เพ่ือเป็นสารประโยชน์แก่พระพุทธศาสนิกชนทุกระดับ ดังพระบรมราโชวาทใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดยพระราชทานแก่พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย
ตอนหนึ่งว่า (พระธรรมกิตติวงศ์, 2552) “พระพุทธศาสนาบริบูรณ์ด้วยสัจธรรมที่เป็นสาระและเป็น
ประโยชน์ทุกระดับ แต่จะต้องศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติให้เหมาะสมแก่ภาวะปัจจุบัน
ด้วยศรัทธาและปัญหาที่ถูกต้องจึงจะเกิดประโยชน์ได้” 
 จากสารัตถะที่กล่าวมา พบว่า ปัจจุบันพระพุทธศาสนาในประเทศไทยก าลังเผชิญกับ
วิกฤติการณ์ปัญหาหลายประการ ท าให้ เกิดผลกระทบในเชิงลบ สาเหตุจากการปฏิบัติตน ความคิด 
ความเชื่อที่ผิดของพุทธศาสนิกชนในประเทศไทย ตลอดจนการปฏิบัติผิดพระธรรมวินัยของบรรพชิต 
การประพฤติปฏิบัติเหล่านี้ท าให้พระพุทธศาสนาเกิดความไม่เข้มแข็งและเกิดความเสื่อมใน
ระยะเวลาต่อมา ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาค้นคว้าการจัดการองค์กรสงฆ์เพ่ือความมั่นคงขอ ง
พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย เพ่ือได้หลักกลยุทธ์ซึ่งเป็นยุทธวิธีสมัยใหม่มาใช้ในการส่งเสริม
ความมั่นคงของพุทธศาสนา ซึ่งหลักกลยุทธ์นี้ถือเป็นหลักนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากงานวิจัย หน่วยงาน
ทั้งในส่วน  คณะสงฆ์ไทยและองค์การที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา สามารถน าหลักการ
จัดการองค์กรสงฆ์นี้ไปใช้บูรณาการให้เกิดประโยชน์ในการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาให้
คงอยู่สืบต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารจัดการองค์กรสงฆ์ในปัจจุบัน 
 2.2 เพ่ือศึกษาองค์ประกอบการบริหารจัดการองค์กรสงฆ์ 
 2.3 เพ่ือน าเสนอการจัดการองค์กรสงฆ์เพ่ือความมั่นคงของพระพุทธศาสนาแห่ง                    
ประเทศไทย 
 

3. ขอบเขตการวิจัย 
 3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
 ประกอบด้วย (1) การศึกษาประเด็นที่ว่าด้วยการจัดการองค์กรสงฆ์ของพระพุทธเจ้าใน
ครั้งพุทธกาลที่ปรากฏในพระไตรปิฎก (2) การศึกษาแนวคิดในการจัดการองค์กรสงฆ์สมัยใหม่                                 
จากหนังสือ เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยได้ก าหนดกรอบการศึกษาและโครงสร้างของ
สถาบันพระพุทธศาสนาในประเทศไทย การจัดการก าหนดกลยุทธ์หรือองค์ประกอบอ่ืนๆ ที่มีความ
เกี่ยวข้องกับการจัดองค์กรและการส่งเสริมแนวทางที่น าไปสู่การปฏิบัติ และ (3) การศึกษาเพ่ือการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างในการจัดการองค์กรของพระพุทธศาสนาและ
แนวคิดการจัดการองค์กรสงฆ์สมัยใหม่เพ่ือบูรณาการสถาบันพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 
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 3.2 ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  
 ในการวิจัยครั้งได้ก าหนดประชากรที่ศึกษา จ านวน 25 รูป/คน โดยการใช้วิธีสัมภาษณ์
เชิงลึก  
4. วิธีด าเนินการวิจัย   
 4.1 รูปแบบการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมาย เพ่ือสังเคราะห์การจัดการองค์กรสงฆ์เพ่ือความมั่นคงของ
พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย โดยใช้วิทยาการการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
ด้วยวิธีการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) และการศึกษาภาคสนาม (Field Study)
 4.2 ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
 ประชากรที่ใช้วิจัย ได้ ก าหนดขอบเขตด้านประชากรในการสัมภาษณ์ให้ข้อมูลด้านการ
บริหารจัดการองค์กรพระพุทธศาสนาเพ่ือส่งเสริมความมั่นคงของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย                
เป็นแบบเจาะจง  
 4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview)  
 4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้วิธีการหลักในการท าให้ได้มาซึ่งข้อมูล กระบวนการนี้ได้ท า
ควบคู่ไปในการก าหนดเนื้อหาในการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนที่เป็นแนวคิด ทฤษฎีของการก าหนด
ยุทธศาสตร์ ทั้งในส่วนของข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Source) และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary 
Source)  
 4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นกระบวนการที่ท าให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้จกการจัดกลุ่ มข้อมูล                                   
การจ าแนกข้อมูล และการแปลความข้อมูล ท าให้โดยยึดวัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นหลัก เพ่ือมุ่ง
ให้ได้หลักการจัดการองค์กรสงฆ์ตามแบบพระพุทธเจ้าที่น ามาประยุกต์ใช้กับการจัดองค์กรต่าง ๆ 
ตามหลักทฤษฎีการบริหารสมัยใหม่ เพ่ือให้ได้ความเหมือนและความต่างของรูปแบบการบริหารจัด
องค์กรพระพุทธศาสนาในครั้งพุทธกาลกับรูปแบบการบริหารจัดการองค์กรตามหลักทฤษฎีสมัยใหม่ 
โดยการวิเคราะห์  SWOT เพ่ือน าข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมได้มาสรุปเป็นกรอบในการสังเคราะห์
ต่อไป 
 
5. ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาการจัดการองค์กรสงฆ์เพ่ือความมั่นคงของพระพุทธศาสนาแห่งประเทศ
ไทย ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้ 
 5.1.1 สภาพการบริหารจัดการองค์กรสงฆ์ในปัจจุบัน 
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 จากการศึกษาการบริหารจัดการองค์กรสงฆ์ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นการศึกษาภาคสนาม (Field 
Study) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) 
จ านวน 25 รูป/คน จึงได้ข้อมูลเชิงประจักษ์ คือ 
 (1) โครงสร้างการปกครองคณะสงฆ์ไทย  
 การบริหารจัดการวัดของคณะสงฆ์ไทยในยุคสถานการณ์ปัจจุบันนี้ ผู้บริหารคณะสงฆ์ย่อม
มีการพัฒนาการด้านเทคโนโลยี บูรณาการด้วยหลักพุทธธรรมน าการบริหาร/การปกครองไปพร้อม
กับความเจริญ และมีกฎหมาย พระราชบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบต่างๆ มาเกื้อกูลพระธรรมวินัย 
โดยเฉพาะการบริหาร/การปกครองวัดมีรูปแบบที่แตกต่างไปจากสมัยก่อนมาก เช่น ด้านการ
ปกครอง ด้านการเผยแผ่ ด้านการศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านสาธารณสงเ คราะห์         
ด้านสาธารณูปการ มีรูปแบบที่ปฏิบัติชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดังนั้น รูปแบบแนวคิดและวิธีการในการ
บริหารจัดการวัด เชื่อว่ามีส่วนส าคัญยิ่งในการบริหารจัดการให้องค์กรคณะสงฆ์ให้มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ฉะนั้น ผู้ที่จะเป็นผู้น าในการบริหาร/การปกครองวัดและคณะสงฆ์ ในยุคปัจจุบันนี้ต้อง
เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ ความสามารถ ความเสียสละ และยอมรับความความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
ตลอดจนเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยจริยาวัตรข้อปฏิบัติ เป็นที่ยอมรับของคณะสงฆ์และสังคมโดยรวม 
และท่ีส าคัญจะต้องเป็นนักปกครองที่มีความซื่อสัตย์ยุติธรรม ต้องเว้นจากความมีอคติทั้งปวง ตั้งมั่น
ในหลักพรหมวิหารธรรมเป็นแกนหลักของการบริหาร/การปกครองอยู่เสมอ วัดซึ่งเป็นรากฐานอัน
ส าคัญของคณะสงฆ์และพระพุทธศาสนาก็จะเกิดความมั่นคง ย่อมส่งผลให้พระพุทธศาสนามีความ
เจริญมั่นคงไปด้วยเช่นกัน 
 (2) โครงสร้างการบริหารจัดการวัดของคณะสงฆ์  
 การบริหารจัดการกิจการงานคณะสงฆ์ ในปัจจุบันเป็นไปตามพระธรรมวินัยและตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 
แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติ โดยการบริหารและการปกครองของคณะสงฆ์ เป็นไปในรูปแบบการจัด
ระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค เป็นไปตามความในมาตรา 22 ของพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ์ พ.ศ. 2505 ที่ก าหนด ต าแหน่งพระสังฆาธิการ หรือผู้ปกครองคณะสงฆ์ตามล าดับชั้นคือ         
1) เจ้าคณะภาค 2) รองเจ้าคณะภาค 3) เจ้าคณะจังหวัด 4) รองเจ้าคณะจังหวัด 5) เจ้าคณะอ าเภอ 
6) รองเจ้าคณะอ าเภอ 7) เจ้าคณะต าบล และ 8) เจ้าอาวาส 
 (3) ปัญหาในการบริหารจัดการวัดของคณะสงฆ์  
 มีประเด็นส าคัญ 7 ประการ ได้แก่ ด้านระบบและรูปแบบในการบริหารจัดการวัด 
ปัญหาด้านผู้น าในการบริหารจัดการวัด ด้านการจัดบุคลากรในการบริหารจัดการวัด ด้าน
งบประมาณในการบริหารจัดการวัด ด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์ในการบริหารจัดการวัด ด้าน
สภาพแวดล้อมโบราณวัตถุ/พุทธศิลป์/อาคารสถานที่/ภูมิทัศน์ธรรมชาติ และปัญหาด้าน
ความสัมพันธ์กับชุมชน หน่วยงานของรัฐ อันเป็นปัญหาที่ส าคัญและใหญ่ส าหรับวัดและคณะสงฆ์ 
ต้องตระหนักและรีบเร่งหาทางแก้ไขอย่างเหมาะสมดีงามต่อไป 
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 5.1.2 องค์ประกอบของการบริหารจัดการองค์กรสงฆ์ 
 การบริหารจัดตั้งสถาบันสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเป็นความพยายามอย่างหนึ่ง ที่ต้องการ
จะน าเสนอทัศนะในการแก้ไขปัญหาของสังคมในรูปแบบใหม่ เพ่ือให้เป็นสังคมทางเลือกที่มีความ
เสมอภาค เสรีภาพ และภราดรภาพ ในการด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกัน การเกิดขึ้นและการด ารงอยู่ของ
องค์กรคณะสงฆ์ในสมัยพุทธกาล จึงมีนัยของความสัมพันธ์กับสภาพบริบททางสังคมอินเดียในสมัย
พุทธกาลเป็นอย่างมาก และในความเป็นจริงการเกิดขึ้นและด ารงอยู่ขององค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กร
ใดก็ตาม ย่อมต้องมีพ้ืนฐานมาจากสภาพแวดล้อมทางสังคมที่องค์กรนั้น ๆ ด ารงอยู่เป็นหลัก การ
เกิดขึ้นและการด ารงอยู่ขององค์กรคณะสงฆ์ในพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลก็หนีไม่พ้นจาก
เหตุผลนี้เหมือนกัน เมื่อมีการจัดตั้งคณะสงฆ์ในพระพุทธศาสนาขึ้น จึงท าให้มีผู้เลื่อมใสศรัทธาเข้ามา
บวชเป็นสมาชิกในองค์กรคณะสงฆ์เพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมาก ความจ าเป็นที่จะต้องมีการจัดระบบ วาง
ระเบียบ เพื่อให้การอยู่ร่วมกันของคนในสังคมเป็นไปอย่างปกติสุข และสามารถบรรลุถึงจุดมุ่งหมาย
สูงสุดของพระพุทธศาสนาจึงตามมา อาการที่พระพุทธเจ้าทรงจัดระบบวางระเบียบไว้เป็นแบบแผน
หรือข้อปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันนี้ เรียกว่า การบัญญัติพระธรรมวินัย และการที่พระพุทธเจ้าทรง
บัญญัติ   พระธรรมวินัย เพื่อเป็นเครื่องมือในการปกครองและให้การศึกษาแก่สมาชิกในองค์กรคณะ
สงฆ์นี้เอง คือ การจัดองค์กรคณะสงฆ์ 
 การจัดองค์กรคณะสงฆ์ จึงเป็นการจัดสภาพการเพ่ือให้เอ้ืออ านวยต่อการศึกษาและการ
พัฒนาตนเองของสมาชิกในองค์กรคณะสงฆ์ โดยพุทธวิธีในการจัดองค์กรคณะสงฆ์ของพระพุทธเจ้า
ในสมัยพุทธกาล มี 3 ประการ คือ 
 1. การจัดตั้งและการจัดองค์กรคณะสงฆ์ในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าทรงก าหนด
หลักการและจุดมุ่งหมายไว้เป็นการเฉพาะ สามารถจัดได้ 3 ระดับ คือ ประโยชน์ในระดับปัจเจก
บุคคล ประโยชน์ส่วนรวม และประโยชน์อันสูงสุดที่เรียกว่า พระนิพพาน ประโยชน์ทั้งสามประการนี้ 
ทรงเน้นให้สมาชิกในองค์กรคณะสงฆ์ปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายสูงสุดเพราะเป็นจุดมุ่งหมาย
หลักของพระศาสนา 
 2. การแบ่งงานในองค์กรคณะสงฆ์สมัยพุทธกาล พระพุทธองค์ทรงยึดหลักจุดมุ่งหมาย
ขององค์กรคณะสงฆ์เป็นแนวทาง โดยมีลักษณะของการแบ่งงานเป็น 3 ประเภท คือ ลักษณะงาน
หลักที่มีการปฏิบัติอยู่เป็นประจ า ลักษณะงานที่เป็นแผนก และลักษณะงานที่อาศัยความช านาญ
เฉพาะด้าน การแบ่งงานทั้ง 3 ประเภท เป็นไปตามรูปแบบของกิจกรรมที่เกิดขึ้นตามความจ าเป็นใน
องค์กรคณะสงฆ์ในสมัยนั้น การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ล้วนมีเป้าหมายเพ่ือส่งเสริมให้มีการบรรลุตาม
จุดมุ่งหมายสูงสุดองพระพุทธศาสนา 
 3. การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในองค์กรคณะสงฆ์สมัยพุทธกาล มีลักษณะ
การมอบหมายหน้าที่ใน 2 ลักษณะ คือ การมอบหน้าที่ด้วยการให้ต าแหน่ง และการสร้างพันธะต่อ
หน้าที่ โดยกระบวนการในการแต่งตั้งเป็นการลงมติของหมู่คณะที่อยู่ร่วมกันด้วยการพิจารณาตาม
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หลักพระธรรมวินัยที่พระพุทธองค์ทรงประทานไว้เป็นหลักการ เพ่ือการมอบหมายหน้าที่และผู้ที่
ได้รับการแต่งตั้งสามารถปฏิบัติงานแทนหมู่คณะได้ ตามก าลังความสามารถและปราศจากอคติ 
 การจัดองค์กรคณะสงฆ์ในพระพุทธศาสนา จึงมีลักษณะที่เป็นการเฉพาะและเหมาะสม
กับธรรมชาติทางภูมิศาสตร์และสังคมอินเดียในสมัยนั้น ดังจะเห็นผลส าเร็จได้จากการที่
พระพุทธศาสนาเจริญม่ันคงและแพร่หลายในสังคมอินเดียขณะนั้น เพราะพระพุทธเจ้าทรงจัด
องค์กรคณะสงฆ์ ด้วยการที่ทรงค านึงถึงจุดมุ่งหมายของพระศาสนาเป็นหลัก โดยทรงอาศัยสภาพ
ล้อมของสังคมทั้งภายนอกและภายในสังคมสงฆ์เป็นองค์ประกอบ ในการบริหารและจัดการให้การ
ด าเนินกิจการขององค์กรคณะสงฆ์เป็นไปด้วยดี 
 5.1.3 การจัดการองค์กรสงฆ์เพื่อความม่ันคงของพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย 
 องค์ประกอบการบริหารจัดการองค์กรสงฆ์เพ่ือความมั่นคงของพระพุทธศาสนาแห่ง
ประเทศไทย ตามหลักการบริหารจัดการแบบ 5M การบริหารจัดการกิจการงานของวัดของ                        
คณะสงฆ์ เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายแห่งความส าเร็จ ผู้บริหารวัดของคณะสงฆ์ พ่ึงมีการพัฒนาบุคลากร                        
เพ่ือพัฒนาเพิ่มศักยภาพในงานของวัดและคณะสงฆ์ทั้ง 6 ด้าน คือ 
   (1) ด้านการปกครอง  
  (2) ด้านการศาสนศึกษา  
  (3) ด้านการเผยแผ่  
  (4) ด้านการศึกษาสงเคราะห์                                
  (5) ด้านการสาธารณูปการ และ  
  (6) ด้านการสาธารณสงเคราะห์  
 องค์ประกอบการบริหารจัดการองค์กรสงฆ์เพ่ือความมั่นคงของพระพุทธศาสนาแห่ง
ประเทศไทย สามารถเชื่อมโยงเข้ากับการบริหารจัดการองค์กรเพ่ือมุ่งสู่ความส าเร็จแบบ 5M สรุปได้
ดังนี้คือ 
 (1) M ตัวท่ี 1 : (man) คือ คน/บุคลากรคณะสงฆ์ 
 ในการปฏิบัติงานการบริหารจัดการวัดของคณะสงฆ์ ถือว่า “คน/พุทธบริษัท” เป็น
ทรัพยากรที่มีค่ามากท่ีสุดที่จะขับเคลื่อนให้งานของวัดและคณะสงฆ์ ไปสู่ความส าเร็จ ผู้บริหารวัดพ่ึง
มีการพัฒนาบุคลากร เพ่ือพัฒนาเพ่ิมศักยภาพในงานของวัดและคณะสงฆ์ทั้ง 6 ด้าน คือ                                               
(1) ด้านการปกครอง (2) ด้านการศาสนศึกษา (3) ด้านการเผยแผ่ (4) ด้านการศึกษาสงเคราะห์                                   
(5) ด้านการสาธารณูปการ และ (6) ด้านการสาธารณสงเคราะห์ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
ด าเนินกิจกรรมตามแผนที่ก าหนดไว้ให้แก่คณะกรรมการแต่ละชุดด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การ
สัมมนา การศึกษาดูงานในสถานที่ต่าง ๆ โดยอาศัยหลักการและกระบวนการการจัดการความรู้ 
เพ่ือให้เป็นปสาทนียชน ตระหนักถึงสมณสัญญาและหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนอยู่เสมอ ซึ่งในกิจการ
งานคณะสงฆ์ทั้ง 6 ด้าน จะต้องเน้นการพัฒนา 3 กระบวนการ คือ 1. การพัฒนาคน  (หลักบวร =
บ้าน/ชุมชน+วัด+รัฐ อันรวมถึงพุทธบริษัท 4) 2. องค์ความรู้(ธรรมวินัย) และทฤษฎีวิทยาการต่างๆ 
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3. กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล กลุ่มสังฆะ องค์กรทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือน าไปสู่การตื่นรู้และเบิกบานในบริหารจัดการในกิจการคณะสงฆ์และสถาบันพระพุทธศาสนา
แบบพุทธะ เพ่ือความมั่นคงของสถาบันพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 
 (2) M ตัวท่ี 2 : (money) คือ “เงิน/งบประมาณ” ในการบริหารจัดการคณะสงฆ์ 
 การบริหารจัดการวัดเรียกว่า งบประมาณในการบริหารจัดการวัด ในงานของวัดและคณะ
สงฆ์ทั้ ง 6 ด้าน คือ (1 ) ด้านการปกครอง (2 ) ด้านการศาสนศึกษา (3 ) ด้านการเผยแผ่                                                         
(4) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ (5) ด้านการสาธารณูปการ และ (6) ด้านการสาธารณสงเคราะห์                   
อันเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกิจการงานของวัดที่เกี่ยวข้อง ต้องด าเนินการให้ถูกต้องตาม
ระเบียบก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด มีความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งผู้บริหารวัดและ                                 
คณะสงฆ์จะต้องตระหนักในเรื่องนี้ให้มาก เพราะถือว่าเป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่งหลักพุทธธรรมที่
เกี่ยวข้องคือ พระพุทธโอวาท 3 เป็นธรรมที่ผู้บริหารจะท าให้ประสบผลส าเร็จได้ดี  
 (3) M ตัวท่ี 3 : (Materials) วัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือในการบริหารจัดการคณะสงฆ์ 
 เป็นการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่วัดและคณะสงฆ์ใช้บริหารจัดการวัดทั้ง 6 ด้าน คือ (1) ด้านการ
ปกครอง (2) ด้านการศาสนศึกษา (3) ด้านการเผยแผ่ (4) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ (5) ด้านการ
สาธารณูปการ และ (6) ด้านการสาธารณสงเคราะห์ อย่างประหยัดคุ้มค่า เพราะวัสดุอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องนั้น ล้วนแต่ใช้งบประมาณในการจัดหามาประกอบ สนับสนุน และหากใช้อย่างไม่รู้คุณค่า
จะท าให้สิ้นเปลืองวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนงบประมาณที่ได้จะไม่เหมาะสม สอดคล้อง และการใช้
งบประมาณจะต้องตั้งอยู่ในความซื่อสัตย์ สุจริต ผู้บริหาร/ผู้ปกครองวัดมีการท างานที่เป็นระบบ 
ทีมงานในแต่ละทีมของวัดได้ลงมือปฏิบัติตามโคตรงการหรือกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย โดยจะต้อง
อาศัยหลักการปฏิบัติเชิงคุณภาพ 
 (4) M ตัวท่ี 4 : (Management) การบริหารจัดการวัด 
 ผู้บริหารจัดการงานคณะสงฆ์และวัดเพ่ือความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์   
ทั้ง 6 ด้าน คือ (1) ด้านการปกครอง (2) ด้านการศาสนศึกษา (3) ด้านการเผยแผ่ (4) ด้านการศึกษา
สงเคราะห์ (5) ด้านการสาธารณูปการ และ (6) ด้านการสาธารณสงเคราะห์ ผู้บริหารวัดในทุกระดับ 
ย่อมต้องมีวิสัยทัศน์รู้แจ้งเห็นจริง มองงานอย่างเข้าใจ เชี่ยวชาญ สามารถก าหนดขั้นตอน อธิบาย 
ก ากับ ควบคุม ทั้งคนและงานได้อย่างสอดคล้อง และมีการพัฒนาตนเอง พัฒนางานอย่างสม่ าเสมอ 
มีหลักกระบวนการบริหารงานแบบ POSDCORB โดยผู้บริหารวัดต้องใช้ดุลยพินิจพิจารณาหยิบยก
เลือกใช้ให้เหมาะสมกับสภาพ บริบท สิ่งแวดล้อม ขององค์กร หน่วยงานที่มีความแตกต่างกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 (5) M ตัวท่ี 5 : (Moral) หลักคุณธรรม 
 การบริหารวัดของคณะสงฆ์ ในงานกิจกรรมทั้ง 6 ด้าน คือ (1) ด้านการปกครอง                                             
(2) ด้านการศาสนศึกษา (3) ด้านการเผยแผ่ (4) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ (5) ด้านการ
สาธารณูปการ และ (6) ด้านการสาธารณสงเคราะห์ ในปัจจุบันนี้ ยังคงใช้หลักการบริหาร/ปกครอง 
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โดยยึดพระธรรมวินัยเป็นแกนหลักถือว่าเป็นหัวใจที่ส าคัญ เพราะถ้ามีระบบปกครองดีวัดและ
พระพุทธศาสนาก็มีความเจริญมั่นคง การปกครองหรือการบริหารจัดการวัดที่ดีนั้น จะต้องมีรูปแบบ
และวิธีการจัดการหรือมีแนวคิด ซึ่งขึ้นอยู่กับการแบ่งงาน มอบอ านาจ กระจายงานให้ผู้อยู่ฝ่าย
บริหารระดับต่าง ๆ รับผิดชอบตามความรู้ความสามารถของตน การปกครองการบริหารจัดการวัด
ของคณะสงฆ์จึงถือว่าเป็นหัวใจหลักในงานบริหารจัดการกิจการของคณะสงฆ์ คือ ด้านการปกครอง 
การศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่ สาธารณูปการ และสาธารณสงเคราะห์ ให้ด าเนินไปตาม
พระธรรมวินัย กฎหมาย กฎระเบียบ มหาเถรสมาคม ข้อบังคับ มติ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช
หรือค าสั่งของผู้บังคับบัญชาเหนือตน หลักพุทธธรรมที่เหมาะสมในการบริหารจัดการหลายประการ
นับว่าเป็นหลักส าคัญที่เจ้าคณะผู้ปกครอง ผู้น า ผู้บริหารวัดจ าเป็นต้องให้ความส าคัญและน ามาใช้
กับการปกครองบริหารจัดการวัดจึงจะเหมาะสมกับสถานการณ์ปกครองคณะสงฆ์ไทยในยุคปัจจุบัน
นี้ได้ดี จะต้องมีสติปัญญาดี จะต้องมีความฉลาดทางอารมณ์ จะต้องมีความฉลาดทางศีลธรรม และ
จะต้องมีความปรารถนาที่จะก้าวหน้าไปสู่จุดหมายอย่างอริยสังฆะ  
 

6. อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเรื่อง “การจัดการองค์กรสงฆ์เพ่ือความมั่นคงของพระพุทธศาสนาแห่ง
ประเทศไทย” มีข้อค้นพบที่ส าคัญ ผู้วิจัยจึงน ามาอภิปรายผล ดังนี้ 
 ส าหรับหลักการการปกครองของคณะสงฆ์ จากการที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงและบัญญัติ
หลักธรรมค าสั่งสอนไว้มากมาย ผู้วิจัยกล่าวว่า หลักการด้านการบริหารที่ส าคัญ ๆ ได้แก่ หลักการ
ต่อไปนี้  
  (1) มีพระธรรมวินัยเป็นใหญ่  
  (2) มกีารกระจายหน้าที่  
  (3) มีความสามัคคี  
  (4) มีความเป็นเอกภาพ และ  
  (5) มีความเสมอภาค  
ซึ่งหลักการที่ผู้วิจัยกล่าวมาในเบื้องต้นนี้มีความสอดคล้องกับดุษฎีนิพนธ์ของ พระครูอุทัยกิจจารักษ์ 
(สุรางค์ สุจิณฺโณ) ได้ศึกษาดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง “รูปแบบการบริหารจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
องค์กรปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2” โดยพบว่า  
 1. รูปแบบการบริหารกิจการคณะสงฆ์มีการด าเนินการตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
พ.ศ.2505  
 2. การบริหารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาขององค์กรคณะสงฆ์ภาค 2 องค์กรสงฆ์มี
บุคลากรไม่เพียงพอที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้อง 
 3. รูปแบบการบริหารจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาขององค์กรปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2 
ควร เป็นศูนย์กลางในการประสานบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในระดับภาค และระดับ
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จังหวัด เพื่อให้ปฏิบัติตามนโยบาย ข้อก าหนด ข้อบังคับ วัตถุประสงค์และอ่ืนๆ ตามที่องค์กรก าหนด
และมอบหมาย (พระครูอุทัยกิจจารักษ์ (สุรางค์ สุจิณฺโณ), 2557) 
 ยังมีความสอดคล้องกับดุษฎีนิพนธ์ของ พระมหาธฤติ วิโรจโน  (2557) ซึ่งได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง “รูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธิการเพ่ือประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์” โดยพบว่า                      
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทั่วไปเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญ 4 คือ (1) การ
สร้างวิสัยทัศน์ (2) การศึกษา (3) การอบรม และ (4) การดูงาน ส่วนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตาม
แนวทางพระพุทธศาสนาได้แก่ สิกขา 3 พรหมวิหาร 4 สังคหวัตถุ 4 ภาวนา 4 อิทธิบาท 4 และสัปปุ
ริสธรรม 7 รูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธิการตามแนวทั่วไปและตามแนวพระพุทธศาสนาท่ีจะให้มี
ประสิทธิภาพในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ทั้ง 6 ด้าน ควรมีการบูรณาการการพัฒนาพระสังฆาธิ
การตามแนวทั่วไปและพระพุทธศาสนาเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารกิจการคณะสงฆ์มาก
ยิ่งขึ้น ได้แก่  
 (1) ด้านการปกครอง ควรบูรณาการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั่วไป ร่วมกับหลักธรรม
คือ พรหมวิหาร 4 ที่ถือว่าเป็นหลักธรรมที่เหมาะสมกับการปกครองมากท่ีสุด  
 (2) ด้านการศาสนศึกษา ควรบูรณาการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั่วไป ร่วมกับ
หลักธรรมคือ สิกขา 3 ที่ถือว่าเป็นหลักธรรมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นผู้อยู่อย่าง
ประเสริฐ  (3) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ควรบูรณาการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั่วไป ร่วมกับ
หลักธรรมคือ สังคหวัตถุ 4 ที่ถือว่าเป็นหลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจบุคคล และประสาน             
หมู่ชนไว้ให้สามัคคี เป็นหลักการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน  
 (4) ด้านการเผยแผ่ ควรบูรณาการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั่วไป ร่วมกับหลักธรรมคือ 
ภาวนา 4 ที่ถือว่าเป็นหลักธรรมส าหรับการพัฒนา ฝึกอบรมมนุษย์ให้มีความสามารถด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างปกติสุข  
 (5) ด้านการสาธารณูปการ ควรบูรณาการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั่วไป ร่วมกับ
หลักธรรมคือ อิทธิบาท 4 ที่ถือว่าเป็นหลักธรรมที่ท าให้ประสบผลส าเร็จ  
 (6) ด้านสาธารณสงเคราะห์ ควรบูรณาการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั่วไป ร่วมกับ
หลักธรรมคือ สัปปุริสธรรม 7 ที่ถือว่าเป็นหลักธรรมที่สามารถพัฒนามนุษย์ได้เป็นอย่างดี และด้วย
การประยุกต์หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั่วไป และหลักธรรม แต่ละหัวข้อสามารถยังการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 ส่วนหลักการด้านคุณธรรมและจริยธรรมของภิกษุสงฆ์ในฐานะที่เป็นสมาชิกของสังคม
สงฆ์นั้นมี 3 หมวดด้วยกัน ได้แก่  
  (1) ธรรมเพื่อความดีงามในฐานะเป็นภิกษุ  
  (2) ธรรมเพื่อความดีงามในฐานะเป็นสมาชิกแห่งสงฆ์ และ  
  (3) ธรรมเพื่อความดีงามความส าเร็จในฐานะเป็นผู้สั่งสอนและผู้รับการสั่งสอน 
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 จากรายละเอียดที่กล่าวมานี้มีความสอดคล้องกับดุษฎีนิพนธ์ของ พระครูนิวิฐศีลขันธ์ 
(ณรงค์  ิตวฑฺฒโน) (2557) ซึ่งได้ศึกษาดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์ตามหลักพุทธ
ธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดยพบว่า หลักพุทธธรรมในพระพุทธศาสนาส่วนมากเป็นหลัก
แห่งการพัฒนามนุษย์ โดยเฉพาะการพัฒนามนุษย์ให้พ้นจากบ่วงแห่งทุกข์ พระพุทธองค์ได้ทรงให้
หลักอริยสัจ 4 มาเป็นกรอบให้เกิดการแก้ไขเชิงระบบ ขณะที่วิธีการหรือแนวทางนั้นพระพุทธองค์ได้
ทรงให้หลักมัชฌิมาปฏิปทาหรือมรรคมีองค์ 8 มาเป็นเครื่องชี้น าทาง ทั้งนี้มรรคมีองค์ 8 นั้นพระ
พุทธองค์ได้ทรงให้หลักย่อยให้เหลือเพียง 3 ส่วนส าคัญที่จะสนับสนุนเพ่ือการพัฒนามนุษย์ซึ่งก็คือ 
“หลักไตรสิกขา” ในส่วนของรูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์ตามหลักพุทธธรรม (ไตรสิกขา) ในองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านศีลจะเน้นไปที่การพัฒนาพฤติกรรมทางกายและวาจาใน 4 มิติตามหลัก
ปริสุทธิศีล 4 ส่วนการพัฒนาด้านสมาธิถือเป็นการฝึกฝนพัฒนาจิตใจให้มีสมาธิ ประกอบด้วย     (1) 
การพัฒนาคุณภาพจิตใจให้ดีงามให้เป็นจิตใจที่บริสุทธิ์ ประณีต ประเสริฐ (2) การพัฒนาจิตใจให้
เข้มแข็ง หนักแน่น มั่นคง แกล้วกล้าสามารถ และ (3) การพัฒนาความสุขภาวะของจิตใจเป็นการ
พัฒนาให้มีสุขภาพจิตที่ดี จิตใจที่มีความร่าเริง สดชื่น ปีติและอ่ิมเอิบใจ ส าหรับการพัฒนาทุนมนุษย์
ในขั้นสูงสุดหรือด้านปัญญา ประกอบด้วย (1) การพัฒนาเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง
ลึกซึ้งและชัดเจน (2) การพัฒนาเพื่อช่วยให้ด าเนินเข้าสู่วิถีชีวิตที่ถูกต้องดีงาม และ   (3) การพัฒนา
ปัญญาชั้นสูงที่เกิดจากความรู้ ความเข้าใจและสามารถเข้าถึงจนสามารถปรับตัว ปรับใจ ไปใน
ทิศทางท่ีถูกต้อง และมีชีวิติที่เป็นอยู่หรือด ารงอยู่ด้วยปัญญาอย่างแท้จริง 
 นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับดุษฎีนิพนธ์ของ สุขุมาลย์ ประสมศักดิ์  (2556)  ซึ่งได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมตามหลักพุทธธรรม
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน” โดยพบว่า สภาพปัญหาการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สามารถจ าแนกได้ 4 
กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่  
 (1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีสภาพที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม  
 (2) นโยบายภาครัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่สามารถควบคุมและไม่สามารถรักษา
มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมได้  
 (3) ประชาชนขาดองค์ความรู้และไม่มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างต่อเนื่อง 
 (4) เครือข่ายของสมาคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมู่บ้านไม่สามารถจะ                         
บูรณาการการท างานในเชิงเครือข่ายได้ และการบูรณาการกลยุทธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนตาม
หลักพุทธธรรมกับแนวคิดทฤษฎีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 จากหลักการส าหรับการปกครองของคณะสงฆ์ดังกล่าวมาสามารถสรุปลงได้ในพระธรรม
วินัย เพราะเป็นหัวใจหลักของการปกครองของคณะสงฆ์ ท าให้คณะสงฆ์ด ารงอยู่ได้จนถึงปัจจุบัน 
 กระบวนการบริหารองค์กรในปัจจุบันก็ตาม เจ้าอาวาสวัดทุกรูป ควรมีการบริหาร
กระบวนการแบบธรรมาธิปไตย กล่าวคือ การบริหารที่ทุกคนมีส่วนร่วมรับฟังข้อคิดเห็นในลักษณะ
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การปรึกษาหารือ โดยมุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของเจ้าอาวาส
ในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน แบ่งเป็น 2 ปัจจัย คือ  
  (1) ปัจจัยหลัก หรือปัจจัยโดยตรง ประกอบด้วย ความสามารถพิเศษหรือมีคุณ
ลักษณะเฉพาะพิเศษของเจ้าอาวาส บุคลิกภาพ ภาวะผู้น า เช่น ความมีมนุษย์สัมพันธ์ ความซื่อสัตย์ 
ระยะเวลาในการบวช ระดับการศึกษา และกระบวนการบริหารในการท างานอย่างเป็นระบบ เป็น
ต้น   (2) ปัจจัยเสริม หรือปัจจัยที่มีส่วนสนับสนุน ได้แก่ สภาพแวดล้อม ท าเลที่ตั้ง 
บรรยากาศในวัด และการท่ีวัดมีลักษณะพิเศษเฉพาะ เช่น เป็นโบราณสถาน มีโบราณวัตถุทาง
ศิลปวัฒนธรรมและ อื่น ๆ กล่าวคือ รูปแบบการพัฒนาชุมชนอยู่ดีมีสุขมี 4 ขั้นตอน ได้แก่  
   (1) สร้างความสัมพันธ์ ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาความต้องการของชุมชน  
   (2) วิเคราะห์ปัญหา การพิจารณาความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของโครงการ  
   (3) ทดลองและประเมินผลการใช้  
   (4) การคืนความรู้สู่ชมชน 
7. ข้อเสนอแนะ 
 ผลการวิจัยเรื่อง “การจัดการองค์กรสงฆ์เพ่ือความมั่นคงของพระพุทธศาสนาแห่ง                          
ประเทศไทย” ท าให้ได้ข้อเสนอแนะในประเด็นหลักแก่ผู้บริหารงานด้านการสาธารณสงเคราะห์                         
คณะสงฆ์ และหน่วยงานปฏิบัติการเพ่ือเป็นแนวทางน าไปสู่การปฏิบัติงานอันจะน ามาซึ่งประโยชน์
แก่คณะสงฆ์ และสถาบันพระพุทธศาสนา ดังนี้ 
 7.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1. ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น พระสงฆ์ควรมีบทบาทเข้าไปแก้ไขปัญหาอย่างเหตุผล 
ไม่ล าเอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เช่น ปัญหาเรื่องความขัดแย้งของคนในชุมชน และปัญหาเรื่องการขาด
ศีลธรรม เป็นต้น 
  2. พระสังฆาธิการในระดับต่างๆ ต้องมีบทบาทและตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนในการบริหาร
จัดการองค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
  3. องค์กรทางคณะสงฆ์และภาครัฐที่ต้องการเสริมสร้างความเข็มแข็งขององค์กร                              
ของตนและมีความต้องการพัฒนาวิชาการความรู้ของหน่วยงานและประสงค์จะท างานด้านองค์กร
เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมมากข้ึน ควรสนับสนุนกิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนาสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้
เกิดข้ึน 
  4. พระสังฆาธิการในระดับต่างๆ ควรพัฒนาบทบาทที่มีต่อชุมชน จากฐานะที่เป็นเพียง
ผู้ให้การสนับสนุนร่วมกับองค์กรพัฒนาชุมชนต่างๆ ไปเป็นผู้น าทางจิตวิญญาณในการเสริมสร้าง
ชุมชนเข้มแข็ง ด้วยการแนะน า เพ่ือโน้มน้าวจิตใจให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของการ
เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง 
 5. พระสังฆาธิการในระดับต่างๆ ต้องเป็นสื่อกลางในการชักชวนประชาชนให้มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชนของตนด้วยความเต็มใจ และต้องประสานงานกับภาครัฐและองค์กรเอกชนต่างๆ 
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ให้ใช้สถานที่ของวัดเป็นที่ฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพแก่คนในชุมชน เพ่ือน าไปสู่การเสริมสร้างชุมชน
เข้มแข็ง 
 7.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
  1. ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาของผู้น ารุ่นใหม่ เพ่ือการเตรียม
ความพร้อมให้แก่การเป็นผู้น า และส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องการเงินและสวัสดิการเพ่ือให้ได้ผู้น าที่มี
ความสามารถในการพัฒนาชุมชนอย่างจริงจัง พระสงฆ์ในฐานะผู้น าชุมชนและเป็นผู้น าด้านจิต
วิญญาณ ควรพัฒนาการเป็นผู้น าทั้งพระสงฆ์ด้วยกันเองหรือพัฒนาฆราวาสผู้มีความเสียสละแก่
ชุมชน 
 2. ควรน าผลของการศึกษาวิจัยนี้ไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาการสงเคราะห์ในสถานที่อ่ืนๆ 
โดยการปรับประยุกต์ให้เหมาะสมกับสถานที่นั้นๆ จะเป็นการต่อยอดงานพัฒนาการสงเคราะห์ให้มี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และควรน าปัญหาที่ได้จากการศึกษาวิจัยนี้มาปรับปรุงแก้ไข
ในส่วนที่ยังมีปัญหาอยู่ โดยให้ทุกๆ ฝ่ายทั้งฝ่ายคณะสงฆ์และฝ่ายบ้านเมืองหรือฝ่ายผู้ที่มี ส่วน
รับผิดชอบโดยตรงในงานสาธารณสงเคราะห์ ให้มีส่วนร่วมกันในการแก้ไขปัญหา  
 7.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 ผู้วิจัยข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไปดังนี้ 
 (1) ควรศึกษาการปกครองคณะสงฆ์ด้วยหลักสามัคคีธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 (2) ควรศึกษาคุณค่าและประโยชน์ของการบริหารจัดการองค์พระพุทธศาสนาในทุก ๆ 
สังคม หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพระศาสนา 
 (3) ควรศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการองค์กรพระพุทธศาสนากับการบริหาร
จัดการองค์กรในศาสนาอื่นๆ เช่น คริสต์ อิสลาม พราหมณ์ เป็นต้น 
 (4) ควรศึกษาเปรียบเทียบหลักการและวิธีการบริหารองค์กรพระพุทธศาสนาของ                       
พระภิกษุณีกับพระภิกษุสงฆ์ ว่ามีหลักการบริหารบริหารอย่างไร 
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหาความรุนแรงในการเมืองท้องถิน่ 
ในจังหวัดปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยา 

THE PUBLIC PARTICIPATION IN SOLVING THE VIOLENCE PROBLEMS IN 
LOCAL POLITICS IN PATHUMTHANI AND AYUTTHAYA PROVINCE 

 
เติมศักดิ์  ทองอินทร์ 

          
บทคัดย่อ 

 การวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหาความรุนแรงในการเมืองท้องถิ่น
ในจังหวัด ปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาสาเหตุของการมีส่วนร่วม
ของประชาชนต่อความรุนแรงทางการเมืองท้องถิ่น 2) เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
แก้ปัญหา และ3) เพ่ือบูรณาการหลักพุทธธรรมในการแก้ปัญหา ซึ่งมีวิธีการวิจัยแบบผสานวิธีทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหาความรุนแรง
ในการเมืองท้องถิ่นทั้งก่อนการเลือกตั้ง ระหว่างการเลือกตั้ง และภายหลังการเลือกตั้ง มีหลายด้าน
ด้วยกัน ซ่ึงความรุนแรงที่เคยเกิดข้ึนมีสาเหตุมาจากเรื่องการลงสมัครรับเลือกตั้งและเรื่องส่วนตัวที่ไม่
สามารถแยกออกจากกันได้ เนื่องจากนักการเมืองที่อยากเข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชนในการ
บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่นมาก จึงมีการเข้าหาประชาชนเพ่ือสร้างความพึงพอใจต่อประชาชน หา
โอกาสได้เปรียบทางการเมือง มีการใช้วิธีการที่แยบยล และมีทั้งการใช้วิธีที่ถูกต้องตามกฎหมายและ
ไมถู่กต้องตามกฎหมาย ซึ่งประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการแสดงออกโดยการยอมรับหรือปฏิเสธ
นักการเมืองที่จะท าหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนในการบริหารองค์กรได้ โดยภาพรวมของเชิง
ปริมาณแล้วการวิจัยนี้อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้สามารถน าหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาความ
รุนแรงในการเมืองท้องถิ่นได้  
 

ค าส าคัญ: การมีส่วนร่วม,  การแก้ปัญหาความรุนแรง, การเมืองท้องถิ่น 
 

ABSTRACT 
 The objectives of the Public Participation in Solving the Violence Problems 

in Local Politics in Pathumthani and Ayutthaya Province were 1) The purpose is to 
study the reasons for public participation to local political violence. 2) To study the 
public participation in solving the problem and 3) to integrate Buddhadhamma to 
solve the problem. 
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 The research methodology was the consequential mixed research; 
quantitative and qualitative. Findings were as follows: the public participation in 
solving the violence problems in local politics before the elections, during the 
election and after the election are several parts. The violence occurred due to the 
candidate and  private matter cannot be separated from each other. Because 
politicians want to be the represent the people in the Local administration 
organization. Politicians have to approach people to satisfy the public, seek the 
chance of political advantage, using an ingenious method and the use of methods 
that are legitimate and not legitimate. The public can participate in the adoption or 
rejection expressed by politicians to act as an agent of the public administration 
organizations.  The overall quantitative research is already at a high level and can 
be applied the Buddhadhamma to solve the problem of violence in local politics. 

 

Keywords: Public Participation, Solving The Violence Problems, Local Politics 
    
 
1.บทน า 
 ประเทศไทยมีการปกครองแบบรวมศูนย์อ านาจเข้าสู่ส่วนกลางมาอย่างยาวนาน จนเมื่อ
กระแสการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยหลั่งไหลเข้าสู่สังคมไทยมากขึ้น ท าให้
ประชาชนที่รับแนวคิดนี้ได้ขยายกระแสจนมีความตื่นตัว รับรู้แนวคิดเรื่องประชาธิปไตยและการมี
ส่วนร่วมมากขึ้น จนน ามาสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองและพัฒนาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการ
บริหารงานภาครัฐ รวมทั้งการกระจายอ านาจการบริหารจัดการ การตัดสินใจในด้านต่างๆไปสู่
ท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้พรรคการเมืองมีโอกาสเข้าร่วมคลุกคลีกับการกระจายอ านาจไปด้วย 
บุคคลต่างๆ ถูกชักชวนให้เป็นฐานคะแนนเสียงและเป็นตัวแทนลงสมัครแข่งขันเลือกตั้งในท้องถิ่น  
จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสอดคล้องกับกฎกระทรวงที่ว่า “ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มี
ภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการพัฒนาและให้ค าปรึกษา
แนะน าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การบริหารงานบุคคล 
การเงิน การคลัง และการบริหารจัดการ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและมี
ศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ”( กระทรวงมหาดไทย, 2558)  ถือเป็นการสนับสนุนให้
หน่วยงานราชการได้ปฏิบัติหน้าที่  แต่ในทางการเมืองท้องถิ่นอาจจะความเป็นอิสระในการ
ด าเนินงานด้วยเช่นกัน นั่นคือการด าเนินการไปตามระบบการปกครองที่มีการเลือกตั้งผู้ที่มีหน้าที่
บริหารปกครองท้องถิ่น มีอ านาจอิสระ พร้อมความรับผิดชอบ ซึ่งตัวแทนที่ได้รับเลือกตั้งสามารถใช้
อ านาจนี้ได้โดยปราศจากการควบคุมของหน่วยการบริหารราชการส่วนกลางและภูมิภาค แต่ทั้งนี้
หน่วยการปกครองท้องถิ่นยังอยู่ภายใต้การบังคับว่าด้วยอ านาจสูงสุดของประเทศ ไม่ได้กลายเป็นรัฐ
อิสระใหม่แต่อย่างใด (โกวิทย์   พวงงาม. 2544)  
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 อย่างไรก็ตาม เมื่อเวลาผ่านไปหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่มีการรวมตัวของกลุ่มการเมือง
กลับถูกมองว่าเป็นช่องทางการเข้ามาเพ่ือการแสวงหาผลประโยชน์ในการเมืองท้องถิ่นและเชื่อมโยง
ถึงระดับชาติ เพ่ือให้ได้ต้นทุนกลับคืนมาและหวังรายได้มากขึ้นหลายเท่ากลายเป็นธุรกิจการเมือง
(สิทธิโชค ลางคุลานนท์. พัฒนาการและบทบาททางการเมืองของกลุ่มธุรกิจการเมืองในประเทศไทย
(สิทธิโชค ลางคุลา, 2552) และเกิดการแข่งขันช่วงชิงการได้เปรียบเสียเปรียบกันเริ่มตั้งแต่การซื้อ-
ขายเสียงในการเลือกตั้งเพ่ือเข้ามามีอ านาจทางการบริหาร จนบางท้องถิ่นมีความรุนแรงเกิดขึ้น และ
การที่ต้องใช้เงินลงทุนจ านวนมากในการเลือกตั้งแต่ละครั้งเพ่ือให้ตนเองได้รับชัยชนะนั้นถือว่าเป็น
ต้นทุนของนักการเมือง  แต่ขณะเดียวกันการแข่งขันเข้าสู่ต าแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นอาจจะมี
ปัญหาความขัดแย้งและน ามาสู่ความรุนแรงได้  ดังนั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหา
ความรุนแรงถือเป็นประเด็นหลักที่สังคมไทยให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะอย่างไรแล้วก็ไม่
อาจจะที่จะปฏิเสธการเลือกตั้งดังกล่าวได้ ดังนั้นประเด็นปัญหาทางอ้อมของประชาชนจึงมิใช่แต่
เพียงความต้องการในการตัดสินใจเลือกตัวแทนเข้ามาสู่ต าแหน่งทางการบริหารขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่นเท่านั้น แต่ประชาชนจะต้องแสดงออกถึงการรับรู้รับทราบปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
กระบวนการเลือกตั้งจนได้มาซึ่งตัวแทนในการบริหารองค์กรส่วนท้องถิ่นด้วย โดยเมื่อทราบว่ามี
ความไม่ชอบมาพากลในขั้นตอนใด สามารถส่งสัญญาณให้กระบวนการนั้นสามารถตรวจสอบถึง
ความโปร่งใสได้ แนวทางนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะท าให้เกิดความชอบธรรมในการเลือกตั้งและลด
ความขัดแย้งที่รุนแรงได้ด้วยเช่นกัน เมื่อนักการเมืองท้องถิ่นได้เข้าปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรแล้ว
ประชาชนก็ยังสามารถตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่เหล่านั้นได้อีก 

ปัจจุบันแนวคิดการปกครองแบบประชาธิปไตยท่ีเน้นการกระจายอ านาจการปกครองสู่
ท้องถิ่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่กลับกลายเป็นสาเหตุที่คนชั้นกลางในชุมชนต่างมุ่งแสวงหาต าแหน่งใน
เทศบาล หรือ อบต. เพราะต้องการอ านาจทางการบริหาร ซึ่งอาจจะเอ้ือให้เกิดธุรกิจการเมืองภายใต้
ระบบอุปถัมภ์และระบบหัวคะแนน เพ่ือที่จะถอนทุนคืน จากการใช้เงินในการหาเสียง เพ่ือเข้าสู่
อ านาจในท้องถิ่น การแข่งขันดังกล่าวสร้างความขัดแย้งระดับชุมชนและจึงมิใช่เป็นเพียงปัญหา
ภายในชุมชนเท่านั้น แต่กลายเป็นปัญหาที่มีปฏิสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันไปทั่วประเทศอันก่อให้เกิดการ
แข่งขัน ท าลายล้าง ซึ่งพัฒนามาจากการแย่งชิงและยึดครองฐานเสียงและผลประโยชน์ทางการเมือง
ระหว่างกลุ่มการเมืองในระดับชาติและท้องถิ่น  และพยายามมีการผูกขาดอ านาจทางการเมือง 
(ที่มาเว็บไซต์ http://www. youtube.com/watch?v=9UvGeBXi8W4 เข้าถึงเมื่อ 10 มีนาคม 
2557)  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 27 ให้มีสภา
ปฏิรูปแห่งชาติมีหน้าที่ศึกษาและเสนอแนะเพ่ือให้เกิดการปฏิรูปในด้านต่างๆ  ระบุถึงใน (4) การ
ปกครองท้องถิ่น ด้วย(รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว),2557 ) และที่ผ่านมา 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ พ.ศ. 2550 (ราชกิจจานุเบกษา , รัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย 2550, 71) หมวด 4 มาตรา 71 ระบุว่า บุคคลมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของ
ชาติและปฏิบัติตามกฎหมาย ฉะนั้น การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือประชาชนในท้องถิ่น
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เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่จะต้องด าเนินการพัฒนาทุกๆ ด้าน ตลอดถึงเรื่อง
ของการคุ้มครองดูแลด้วย เพราะพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 (แก้ไข
เพ่ิมเติม พ.ศ.2546) มาตรา 45 ข้อ 7 ระบุว่า การคุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงการบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอัน
ดีของท้องถิ่น นั้นถือว่าเป็นอ านาจหน้าที่ด าเนินกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภายในเขต
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด,2546 หน้า 17.) แสดงให้
เห็นถึงการมีส่วนร่วมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สาธารณสุข การอาชีพ และ สาธารณูปโภค
ต่างๆ  เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการรวมทั้งการ
เสนอความคิดเห็นต่างๆ เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนอันเป็นการส่งเสริมให้มีการด ารงชีวิตอย่าง
ปกติสุขมากที่สุด ทั้งนี้ได้มีนักวิชาการเสนอแนวคิดการมีส่วนร่วมแบบสากลทั่วไปว่า ประชาชนควร
จะมีโอกาสในการเข้าไปมีส่วนร่วมในลักษณะ 4 ประการ ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 2) 
การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 3) การมีส่วนร่วมในการได้รับผลประโยชน์ และ  4) การมีส่วนร่วม
ในการประเมินผล(Cohem, John M. and Uphoff, 1977, 

จากประเด็นการกระจายอ านาจการปกครองสู่ท้องถิ่นที่ท าให้เกิดปัญหาการแข่งขันในการ
เข้าสู่ต าแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นจนเชื่อว่าจะสามารถก่อให้เกิดความรุนแรงได้นั้น ซึ่งที่ผ่านมาได้
เกิดความรุนแรงขึ้นคือมีการลอบสังหารนักการเมืองท้องถิ่นมาแล้วในจังหวัดปทุมธานีและ
พระนครศรีอยุธยา แต่จากข่าวสารมวลชนเผยว่าสาเหตุดังกล่าวน่าจะเกิดจากความขัดแย้งส่วนตัว 
แต่เมื่อน ามาวิพากษ์วิจารณ์โดยทั่วไปแล้วจะพบว่าเรื่องส่วนตัวกับเรื่องการแข่งขันทางการเมือง
ท้องถิ่นมีที่มาที่ไปแทบจะแยกกันไม่ออก ดังนั้นการเลือกจังหวัดทั้งสองที่มีพ้ืนที่ติดต่อกันจึงมีความ
เหมาะสมว่าประชาชนจะมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความรุนแรงนี้อย่างไร และถ้าจะพิจารณาให้
เชื่อมโยงถึงในส่วนของสังคมไทยด้วยแล้วจะพบว่ามีกระบวนทัศน์เชิงพุทธที่สามารถน าพาให้เกิด
ความสามัคคีปรองดองกันได้ อันเป็นการน าหลักธรรมที่ชื่ออปริหานิยธรรมมาช่วยในการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของภาคประชาชนในท้องถิ่น (ที.ม. (ไทย) 10/68/86.) นอกจากนี้ยังสามารถใช้หลักธรรม
อ่ืนๆ เช่น ศีล 5  พรหมวิหาร 4 เพ่ือช่วยให้เกิดการลดความรุนแรงทางการเมืองท้องถิ่น  

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาสาเหตุของการมสี่วนร่วมของประชาชนต่อความรุนแรงทางการเมืองท้องถิ่น  
2. เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหาความรุนแรงของการเมืองท้องถิ่น  
3. เพ่ือบูรณาการหลักพุทธธรรมในการแก้ปัญหาความรุนแรงทางการเมืองท้องถิ่น 
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3. วิธีด าเนินการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ก าหนดรูปแบบการศึกษาวิจัยเป็นการแบบผสานวิธี (Mixed Methodology) เพ่ือ

เพ่ิมความเชื่อม่ันในผลการวิจัย โดยใช้ 3 เทคนิค ได้แก ่
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 1.1 เครื่องมือสอบถามความคิดเห็น เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative data) 
จากประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และปทุมธานี  

 1.2 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การเมืองท้องถิ่นและผู้ที่มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความรุนแรงในการเมืองท้องถิ่น 

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง/ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ        
 2.1 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญความคิดเห็นเชิงปริมาณ (Quantitative data) เป็นกลุ่มประชากร
ในพ้ืนที่วิจัยคือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และปทุมธานี ทีมี่ประชากรมากกว่า 800,000 คน จ านวน
กลุ่มตัวอย่างของทาโร ยามาเน่ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %  = 100 คน 

 2.2 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยผู้วิจัยคัดเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จ านวน 6 ท่าน มีนักการเมืองท้องถิ่น นักวิชาการ ข้าราชการ พ่อค้า 
ประชาชน และพระสงฆ์ 

3.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ผู้วิจัยได้ก าหนดเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ทั้งหมด 2 ประเภท ได้แก ่

3.1 เครื่องมือสอบถามความคิดเห็น (Questionnaire) 
3.2 เครื่องมือแบบการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  

ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพ่ือรวบรวมข้อมูล
เบื้องต้นก่อนลงพ้ืนที่ ข้อมูลที่ส าคัญในช่วงนี้ คือ ข้อมูลแนวคิดทฤษฎี หลักพุทธธรรมเกี่ยวข้องกับ
การมีส่วนร่วมของประชาชน และผลงานวิจัยเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความรุนแรงในการเมืองท้องถิ่น 
  1. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม เกี่ยวกับสถานภาพปัจจุบันและความคิดเห็น
จ านวน 100 ชุด ใช้กลุ่มประชากรในพ้ืนที่วิจัยคือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และปทุมธานี 
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก จ านวน 6 ท่าน ซึ่งผู้วิจัยได้ขอ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้วยตนเอง พร้อมกับส่งบริบทเนื้อหาต่างๆ ที่จะใช้ในการสัมภาษณ์
ล่วงหน้า และก าหนดวัน เวลา และสถานที่ ส่วนในขณะการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะขออนุญาตใช้เครื่อง
บันทึกเสียง และกล้องบันทึกภาพนิ่ง 
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ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลตามชนิดเทคนิคการวิจัย 3 ชนิด ได้แก่ 
  1) วิเคราะห์เครื่องมือสอบถามความคิดเห็น 

 แบบสอบถามเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative data) ใช้การวิเคราะห์ 
ข้อมูลโดยโปรแกรมท่ีมีค่าทางสถิติตามที่ผู้เชี่ยวชาญแนะน า 
 2) การวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก 
  ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยจะกระท าไปพร้อมๆ กันตลอด
ระยะเวลาที่ด าเนินการวิจัย และหลังจากเสร็จสิ้นการเก็บข้อมูลภาคสนามแล้ว ผู้วิจัยจะน าข้อมูลทั้ง
ที่ได้จากการบันทึกข้อมูล การถอดเทปสัมภาษณ์ รวมไปถึงภาพถ่ายในแต่ละครั้งมาจัดหมวดหมู่
ตามแต่ละตัวแปรว่าครบถ้วนเพียงพอและเหมาะสมแก่การน าไปวิเคราะห์สรุปผลหรือไม่ 
 

4. ผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหาความรุนแรงในการเมืองท้องถิ่น

ในจังหวัดปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยา  สรุปตามประเด็นส าคัญดังต่อไปนี้ 
1.  สาเหตุของการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการเกิดความรุนแรงทางการเมือง

ท้องถิ่น 
สาเหตุของการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการเกิดความรุนแรงทางการเมืองท้องถิ่น 
ความรุนแรงในการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยา  มีสาเหตุ

นักการเมืองท้องถิ่นมีความต้องอ านาจเพ่ือเข้าสู่การครอบครองเงิน  แสวงหาผลประโยชน์  แอบอิง
กับแหล่งที่มาของอ านาจอันชอบธรรม   

 รูปแบบของการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดปทุมธานีและ
พระนครศรีอยุธยา 5 ประการ คือ การออกเสียงเลือกตั้ง การรณรงค์หาเสียง การกระท าของแต่ละ
บุคคลเป็นเอกเทศต่อปัญหาทางการเมืองและสังคม การเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่ม  กิจกรรมที่ใช้
ความรุนแรง และอาจเป็นการกระท าที่ผิดกฎหมาย  และรูปแบบของการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ท้องถิ่นจากจุดเริ่มต้นที่ไม่ก่อให้เกิดความรุนแรงจนถึงพัฒนาการสู่ความขัดแย้งอันจะน าไปสู่ความ
รุนแรงทางการเมือง ได้แก่  1) การแสดงตนอย่างเปิดเผยว่าไปลงคะแนนเสียงเลือกใครในหน่วย
เลือกตั้งอันเป็นสถานที่ที่หน่วยงานภาครัฐจัดไว้ตั้งอยู่ในท้องถิ่น  ถือเป็นหน้าที่การมีส่วนร่วม
ทางการเมือง  รูปแบบนี้มักไม่พบปัญหาที่ก่อ ให้ เกิดความรุนแรง (ส าเริ ง   อุริต  2558)  
2) การรณรงค์หาเสียงหรือการสนับสนุนผู้สมัครถือว่าเป็นการเข้าไปมีส่วนร่วมกับนักการเมือง การมี
ส่วนร่วมทางการเมืองรูปแบบนี้เป็นการแสดงจุดยืนอยู่ตรงข้ามกับคู่แข่ง มีการแบ่งแยกมวลชนใน
ท้องถิ่น หากไม่ค านึงถึงคุณธรรมแล้วจะกลายเป็นจุดเริ่มของความรุนแรงได้(พระครูอนุกูลศาสนกิจ 
2558) 3) พรรคการเมือง มีการเปิดให้ประชาชนเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมืองที่นักการเมืองท้องถิ่น
สังกัดอยู่และการเมืองท้องถิ่นเชื่อมโยงการเมืองระดับประเทศการมีส่วนร่วมทางการเมืองรูปแบบนี้ 
หากไม่มีแนวทางด าเนินการที่ชัดเจนอาจก่อเกิดให้ความรุนแรงจากการกระตุ้น การให้ข้อมูล
สนับสนุนให้เกิดการกลอุบายที่แยบคายกับคู่แข่งทางการเมืองได้(ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง 2558) 4) 
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กิจกรรมทางการเมือง   โดยเฉพาะกิจกรรมในท้องถิ่นที่เป็นกิจกรรมของกลุ่มการเมืองที่จัดขึ้น เพ่ือ
แสดงสัญลักษณ์เรียกร้องต่อรองหรือสร้างพลังเชิงอ านาจซึ่งบางกิจกรรมอาจน าไปสู่ปัญหาความ
รุนแรงทางการเมืองได้(ประมาณเลิศ  อัจฉริยปัญญากุล 2558) 5) กิจกรรมสร้างสถานการณ์ให้เกิด
ความรุนแรง เป็นกิจกรรมที่กลุ่มการเมืองจัดขึ้นเพ่ือให้เกิดสร้างความวุ่นวายสับสน อาจเป็นการ
กระท าท่ีผิดกฎหมาย ทั้งนี้เพ่ือหวังผลจากกิจกรรมหรืออ านาจต่อรอง (สนอง นกเส้ง 2558) 6) การ
สร้างกลุ่มพลังอ านาจลับ เป็นการดึงเอากลุ่มบุคคลที่มีแนวความเชื่อหรือความคิดทางการเมืองแบบ
เดียวกันเข้ามาปฏิบัติการลับในบางกรณี ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความขัดแย้งหรือความสับสนได้ และหาก
มีกรณีเช่นนี้ บางกรณีอาจจะส่งผลให้เกิดความรุนแรงได้เช่นกัน(ผศ.พิเศษ ดร.รอ.ประมาณเลิศ  
อัจฉริยปัญญา, 2558)  

กิจกรรมที่ใช้ความรุนแรงของประชาชน  เป็นกลุ่มการเมืองทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกับ
ประชาชน  จัดกิจกรรมกลุ่มทั้งผิดกฎหมายและถูกกฎหมาย แสดงออกทางการเมือง จนเป็นชนวน
เหตุการณ์ความรุนแรง เช่น การลอบท าร้ายนักการเมืองหรือผู้มีส่วนได้เสียทางการเมืองท้องถิ่น การ
ใส่ร้ายหรือกล่าวโจมตีนักการเมืองฝ่ายตรงข้าม การกลั่นแกล้งกีดกันการเข้าหาเสียงในพ้ืนที่ เป็นต้น 
ซึ่งจะเกิดขึ้นมากในช่วงของการหาเสียงเลือกตั้ง  การชุมนุมประท้วงหรือการแสดงสัญลักษณ์ทาง
การเมือง เป็นการแสดงออกของประชาชนกลุ่มการเมือง ที่พร้อมจะก่อให้เกิดความรุนแรงได้ ทั้งนี้
โดยอาศัยสภาพปัญหาทางสังคม เศรษฐกิจ ศาสนามากระตุ้นให้เกิดพลังร่วมของประชาชนและ
สังคม  โดยเฉพาะที่ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องแท้จริงก็อาสามาประท้วงเรียกร้อง
ความต้องการ  ดังจะเห็นได้ว่าในบางครั้งภาวะทางเศรษฐกิจหรือการครองชีพประเทศไทยที่บางช่วง
ทางเศรษฐกิจดีและมีความผาสุกมั่งคั่ง เกิดอิสระเสรีเป็นอย่างมาก แต่เมื่อใดที่เศรษฐกิจไม่ดีและ
ความมั่งคั่งโดยรวมลดลง ย่อมมีผลท าให้ประชาชนตื่นตัวเข้าไปติดต่อนักการเมืองท้องถิ่น ซึ่ง
นักการเมืองท้องถิ่นสามารถด าเนินกิจกรรมนันทนาการที่เป็นที่ต้องการของท้องถิ่น ได้ ประชาชน
สามารถเสนอความต้องการผ่านตัวแทนของท้องถิ่น เพ่ือให้มีการน าไปพิจารณาจัดท าแผนพัฒนาได้ 
นอกจากนี้ต้องท าความรู้ความเข้าใจกับประชาชนถึงบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นที่มีความตั้ งใจ
จะพัฒนาท้องถิ่นและพร้อมท ากิจกรรมด้านการส่งเสริมร่วมกับประชาชน ซึ่งการเข้าสู่ต าแหน่งโดย
การเลือกตั้งนั้นมีกฎกติกาซึ่งผู้ลงสมัครต้องปฏิบัติตาม(ส าเริง  อุริต,  2558)  

2 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหาความรุนแรงของการเมืองท้องถิ่น 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหาความรุนแรงของการเมืองท้องถิ่น  โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89  ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  คือ หลังเลือกตั้ง  
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.03 รองลงมาคือ  ช่วงเลือกตั้ง  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 น้อยที่สุดคือ ก่อนการ
เลือกตั้ง  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.76 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหาความรุนแรงของการเมืองท้องถิ่น ก่อนการ
เลือกตั้ง  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  คือ ท่านเป็น
ผู้หนึ่งที่ไม่ชอบการใช้วิธีการที่แยบยลของนักการเมืองท้องถิ่นเพ่ือให้ได้ชัยชนะคู่แข่งในการเลือกตั้ง   
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.16 รองลงมาคือ  ท่านคิดว่านักการเมืองท้องถิ่นที่มีญาติพ่ีน้องมาก มีตระกูลดัง มี
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บารมีมาก มักจะได้รับการเลือกตั้งเสมอ  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 น้อยที่สุดคือ ท่านมีความเข้าใจว่า
ท่านมีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมได้รับผลประโยชน์จากการเลือกตั้งในการเมืองท้องถิ่นค่าเฉลี่ยเท่ากับ  
3.38 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหาความรุนแรงของการเมืองท้องถิ่น ช่วงการ
เลือกตั้ง  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  คือ ท่านเชื่อ
ว่าควรจะมีการน าหลักพุทธธรรมมาใช้ในการแก้ปัญหาความรุนแรงอย่างเป็นรูปธรรม   ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ  4.21 รองลงมาคือ  การมีส่วนร่วมในการรณรงค์หาเสียงของผู้สมัคร ควรจะมีการตั้งกติกา
มารยาทที่ชัดเจนโดยการรับทราบของประชาชนในท้องถิ่นที่มีการเลือกตั้ง  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 
น้อยที่สุดคือ การที่ภาครัฐหรือองค์กรกลางจัดส่งผู้สังเกตการณ์ลงพื้นที่ย่อมท าให้การเลือกตั้งท้องถิ่น
สามารถลดความรุนแรงลงได้  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.50 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหาความรุนแรงของการเมืองท้องถิ่น ช่วงหลัง
การเลือกตั้ง  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  คือ ท่าน
เข้าใจถึงแนวทางการแก้ปัญหาความรุนแรงในการเมืองท้องถิ่นที่ต้องอาศัยหลักคุณธรรม  หลักนิติ
ธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า มา
ด าเนินการด้วยจึงจะช่วยลดปัญหาความขัดแย้ง ปัญหาความรุนแรงลงได้   ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.47 
รองลงมาคือ  ท่านเห็นด้วยกับการน าหลัก "บวร" คือ บ้าน วัด โรงเรียน มาใช้ โดยร่วมกันน าการบูร
ณาการหลักพุทธธรรมมาป้องกันและแก้ปัญหาความรุนแรงในการเมืองท้องถิ่นทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 น้อยที่สุดคือ ในท้องถิ่นของท่านเคยเกิดความขัดแย้งหรือความ
รุนแรงทางการเมืองท้องถิ่น และวันเวลาที่แปรเปลี่ยนไปสามารถลดความขัดแย้งหรือการแก้แค้นลง
ได้เอง  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.54 

3  บูรณาการหลักพุทธธรรมในการแก้ปัญหาความรุนแรงทางการเมืองท้องถิ่น 
               หลักพุทธธรรมในการแก้ปัญหาความรุนแรงทางการเมืองท้องถิ่น บูรณาการจาก

ฐานรากทางวัฒนธรรมไทย  ซึ่งประเทศไทยเป็นสังคมที่ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนา และน า
หลักธรรมทางพุทธศาสนามาหล่อหลอมจิตใจ มีความเชื่อและปฏิบัติตามค าสอนในพระพุทธศาสนา
มายาวนาน วิถีชีวิตของคนไทยส่วนใหญ่ตั้งแต่ก าเนิดจนถึงตาย จึงเกี่ยวโยงสัมพันธ์เป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันกับพระพุทธศาสนา แต่เมื่อสังคมไทยเกิดความขัดแย้งทางการเมืองรุนแรง  สื่อสารมวลชน 
เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม ได้รับผลกระทบเชิงลบ  และสังคมไทยถามหาแนวทางแก้ปัญหา
ความรุนแรงทางการเมืองท้องถิ่น หลักธรรมทางพุทธศาสนาเป็นอีกทางเลือกหนึ่งจากรากฐาน
วัฒนธรรมไทยน าพาให้สังคมไทยก้าวเข้าไปสู่กระแสแห่งการเมืองใหม่  ธรรมาธิปไตย  คือ  การน า
หลักธรรมมาบูรณาการกับการแสดงออกทางการเมืองของประชาชนตามหลักประชาธิปไตยส่งผลให้
การเมืองท้องถิ่นไทยลดความรุนแรงลง ทั้งนี้การลดการใช้ความรุนแรงเป็นเรื่องที่ต้องมีการรณรงค์
ท าความเข้าใจแก่ทุกฝ่าย มีการส่งเสริมกิจกรรมการปฏิบัติธรรมเพ่ือให้มีการลดกระแสความขัดแย้ง
อันจะน าไปสู่เหตุการณ์ต่างๆ(พระครูไพศาลวัฒนคุณ, 2558)  
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   แนวทางแก้ปัญหาความรุนแรงทางการเมืองท้องถิ่นจากการมีส่วนร่วมของประชาชน  
โดยเริ่มจากการตัดวงจรอิทธิพลนักการเมืองที่มีต่อประชาชน  ด้วยวิธีการสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและทางสังคม  ส่งเสริมให้ประชาชนพึงพาตนเองได้  น าหลักเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ คือ 
มัตตัญญุตา ความรู้จักประมาณ รู้จักพอดีในการบริโภค หมายถึงความพอดีที่ให้คุณภาพของชีวิตมา
บรรจบกับความพึงพอใจ  บริโภคเพ่ือให้ร่างกายมั่นคงด ารงอยู่ได้ เพ่ือให้ชีวิตด าเนินไป ฉะนั้น ความ
พอดีหรือสายกลาง อยู่ที่คุณภาพชีวิตมาบรรจบกับความพึงพอใจ เพราะว่าผู้ที่เป็นชาวพุทธพิจารณา
เข้าใจความหมายของการบริโภคว่าเพ่ือความมีสุขภาพดี เพ่ือเกื้อกูลต่อการมีชีวิตที่ดี เพ่ืออยู่เป็นสุข 
ส่วนความพอดีหรือมัชฌิมา คือไม่เบียดเบียนตน ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน ในที่นี้เป็นหลักส าคัญที่ตัดสิน
พฤติกรรมมนุษย์ของพุทธศาสนาย่อมส่งผลให้กิจกรรมทางการเมือง การเข้าสู่ต าแหน่งทางการเมือง
ท้องถิ่นโดยไม่มุ่งหวังเพ่ือกอบโกยประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง จึงไม่มีการเบียดเบียนผู้อ่ืนสืบเนื่อง
ถึงความเป็นมัชฌิมาก็คือ ไม่เบียดเบียนตน ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน เป็นการไม่สร้างความเดือดร้อนขึ้นมา 
เมื่อต้องแข่งขันเข้าสู่ต าแหน่งทางการเมือง หากต้องให้ตนเองเดือดร้อนหรือให้ครอบครัวและบุคคล
อ่ืนเดือดร้อน ก็จะกลายเป็นประเด็นขึ้นมาได้ เพราะถ้าพ่ายแพ้ก็จะล าบาก ถ้าชนะก็สร้างศัตรู  การ
ท าให้ประชาชนเข้าใจเจตนารมณ์ของการปกครองท้องถิ่นที่ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถที่
ประชาชนพึงพอใจเข้ามาบริหาร และบุคคลเหล่านั้นย่อมด ารงอยู่ซึ่งหลักการบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ดีทั้งยังต้องรู้ถึงหลักการทางเศรษฐศาสตร์เรื่องปากท้องของประชาชนด้วย(สนอง นกเส้ง, 2558)  

การแสดงออกทางการเมืองของประชาชนที่มีความเป็นตัวของตัวเอง บนพ้ืนฐานการใช้
ปัญญาคิดวิเคราะห์  แสดงออกตามหลักธรรมเป็นธรรมาธิปไตย ที่เชื่อว่าจะท าให้มีความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจ การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารด้วยปัญญาแล้วจึงแสดงออก  มีหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
เป็นปฏิบัติเมื่อแสดงออกทางการเมืองตามหลักประชาธิปไตยด้วยหลักอริยสัจ  และอริยมรรค ตาม
ด้วยไตรสิกขา ที่ต้องด้วยให้ทั้งนักการเมืองและประชาชนลงมือปฏิบัติเองด้วยตนเองจึงจะน าไปสู่
การลดความรุนแรงทางการเมือง 
 ส่วนปัญหาความยัดแย้งทางการเมืองหากมองโดยธรรมชาติของมนุษย์แล้วถือเป็นเรื่อง
ปกติ เพราะเก่ียวข้องกับผลประโยชน์ทั้งสิ้น  แต่ความขัดแย้งก็ไม่ใช่ความรุนแรง เนื่องจากความยัด
แย้งทางการเมืองถือว่าเป็นปัญหาสังคมอย่างหนึ่งเท่านั้น และอาจจะมาจากสาเหตุหลายประการ  
เช่น  ผลประโยชน์ขัดกัน ความคิดเห็นไม่ตรงกัน  การขาดอุดมคติทางการเมืองท่ีแน่นอน เป็นต้น  
ในการแก้ปัญหานี้ ตามทัศนะของพุทธศาสนาแล้ว นักการเมืองจะต้องมีธรรมะส าหรับนักบริหาร นัก
ปกครองซึ่งพระพุทธองค์ได้แสดงว่า เป็นคุณสมบัติของนักปกครองหรือผู้บริหารปรากฏในพระคัมภีร์
ศาสนาหลายแห่งด้วยเช่นกัน   
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5. อภิปรายผล  
 ในการอภิปรายผลผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยและอภิปราย
ข้อค้นพบใหม่จากการท าวิจัยดังนี้ 

1.  สาเหตุของการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการเกิดความรุนแรงทางการเมือง
ท้องถิ่น 
 ความรุนแรงในการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยา  มิได้มีสาเหตุ
จากความขัดแย้งส่วนตัวเท่านั้น แต่มีสาเหตุจากนักการเมืองท้องถิ่นมีความต้องอ านาจเพ่ือเข้าสู่การ
ครอบครองเงิน แสวงหาผลประโยชน์ แอบอิงกับแหล่งที่มาของอ านาจอันชอบธรรม  คือ  ประชาชน  
การอิงแอบอ านาจประชาชน  ครองใจประชาชน  การแย่งชิงมวลชน สร้างความได้เปรียบทางการ
เมืองเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนทางการเมือง
ท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยา ไม่ว่าจะเกิดโดยความเต็มใจหรือไม่เต็มใจ  
ประสบผลส าเร็จหรือไม่ประสบผลส าเร็จ  ใช้วิธีที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ถูกกฎหมาย มีผล
อิทธิพลต่อการเมืองท้องถิ่น  ส าคัญต่อการพัฒนาประชาธิปไตย สอดคล้องกับ(จิรายุ ทรัพย์สิน, 
2545) ทีไ่ด้ศึกษาเรื่อง “การพัฒนาประชาธิปไตย: ในมิติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา
การ ปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์” ผลการศึกษาพบว่า การเมืองการปกครองท้องถิ่นสุรินทร์ให้
ความส าคัญกับการกระจายอ านาจที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นมาก
ขึ้น ประชาชนในท้องถิ่นรู้จัก  ตนเองและมีความผูกพัน ห่วงใยและต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ คือกระบวนการเสริมสร้างประชาธิปไตยให้เข้มแข็งและ
พัฒนาในล าดับต่อไป  

 รูปแบบของการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดปทุมธานีและ  
พระนครศรีอยุธยา ที่เป็นกิจกรรมตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้ง ระหว่างการหาเสียงเลือกตั้ง และภายหลัง
การเลือกตั้ง  ดังจะสอดคล้องกับกิจกรรมเหล่านี้คือ   การออกเสียงเลือกตั้ง  การรณรงค์หาเสียง  
การกระท าของแต่ละบุคคลเป็นเอกเทศต่อปัญหาทางการเมืองและสังคม  การเข้าร่วมกิจกรรมของ
กลุ่ม  กิจกรรมที่ใช้ความรุนแรงและอาจเป็นการกระท าที่ผิดกฎหมาย  และรูปแบบของการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองท้องถิ่นจากจุดเริ่มต้นไม่ก่อให้เกิดความรุนแรงจนถึงพัฒนาการสู่การเพ่ิมความรุ่น
แรงทางการเมือง  ได้แก่  1) การแสดงตนไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  2) การช่วยรณรงค์หาเสียง  3) 
การเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมือง  4) กิจกรรมทางการเมือง  5)  กิจกรรมสร้างสถานการณ์  6) 
การสร้างกลุ่มพลังอ านาจลับ  ใน 6 รูปแบบนี้มีข้อ 5 ที่เป็นกิจกรรมสร้างสถานการณ์อันน าไปสู่
ความรุนแรงและมีการน าประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อน จะพบว่ามีการจัดกิจกรรมของกลุ่ม
ทั้งผิดกฎหมายและถูกกฎหมายเป็นการแสดงออกทางการเมือง ได้แก่ 1)  การลอบท าร้ายบุคคล
ส าคัญทางการเมืองฝ่ายตรงข้าม กล่าวโจมตีนักการเมืองฝ่ายตรงข้าม การท าร้ายร่างกายด้วยการชก
ต่อย ซึ่งเกิดขึ้นแก่นักการเมืองและหัวคะแนนทุกครั้งเมื่อมีการหาเสียงเลือกตั้ง  2)  การประท้วงเป็น
การแสดงออกของประชาชน กลุ่มการเมืองเน้นใช้ความรุนแรงและท ากันเป็นกลุ่ม โดยอาศัยสภาพ
ปัญหาทางสังคมมากระตุ้นให้เกิดพลังร่วมของประชาชนและสังคม  โดยเฉพาะการไม่เข้าถึงข้อมูลที่
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ถูกต้องของประชาชนมาช่วยให้เกิดการ  ประท้วง  เรียกร้องความต้องการ  ภาวะทางเศรษฐกิจหรือ
การครองชีพประเทศไทยบางช่วงทางเศรษฐกิจดีและมีความมั่งคั่ง  เปิดโอกาสประชาธิปไตยได้มาก 
ช่วงประเทศไทยมีเศรษฐกิจไม่ดีและความมั่งคั่งโดยรวม  ลดลง  ผลักดันให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมเรียกร้องทางการเมืองมากขึ้น สอดคล้องกับ  พระธรรมปิฎก  (ป.อ. ปยุตฺโต) กล่าวว่า  ปัจจุบัน
กระแสการปกครองแบบประชาธิปไตยที่เน้นการกระจายอ านาจการปกครองสู่   ท้องถิ่นก็เป็นส่วน
หนึ่งที่ท าให้เกิดความสงสัยกันว่า กลับกลายเป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดความรุนแรงต่อการแข่งขัน 
แกร่งแย่งต าแหน่งหน้าที่ และขัดขวางผลประโยชน์ที่คนชั้นกลางในชุมชนต่างมุ่งแสวงหาต าแหน่งใน  
การปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้เพราะต้องการอ านาจทางการบริหาร ซึ่งอาจจะเอ้ือให้เกิดธุรกิจ
การเมืองภายใต้ระบบอุปถัมภ์และระบบหัวคะแนน เพ่ือที่จะถอนทุนคืน จากการใช้เงินในการหา
เสียง เพื่อเข้าสู่อ านาจในท้องถิ่น (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). 2543) 
 2 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหาความรุนแรงของการเมืองท้องถิ่น  
 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหาความรุนแรงของการเมืองท้องถิ่น โดย
ภาพรวมอยู่ใน ระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ หลังเลือกตั้ง รองลงมาคือ ช่วงเลือกตั้ง น้อย
ที่สุดคือ ก่อนการเลือกตั้ง    
 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหาความรุนแรงของการเมืองท้องถิ่น ก่อนการ
เลือกตั้ง   โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  คือ ท่านเป็นผู้หนึ่งที่ไม่ชอบการใช้
วิธีการที่แยบยลของนักการเมืองท้องถิ่นเพ่ือให้ได้ชัยชนะคู่แข่งในการเลือกตั้ง   รองลงมาคือ  ท่าน
คิดว่านักการเมืองท้องถิ่นท่ีมีญาติพ่ีน้องมาก มีตระกูลดัง มีบารมีมาก มักจะได้รับการเลือกตั้งเสมอ   
 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหาความรุนแรงของการเมืองท้องถิ่น ช่วงการ
เลือกตั้ง  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  คือ ท่านเชื่อว่าควรจะมีการน าหลัก
พุทธธรรมมาใช้ในการแก้ปัญหาความรุนแรงอย่างเป็นรูปธรรม  รองลงมาคือ  การมีส่วนร่วมในการ
รณรงค์หาเสียงของผู้สมัคร ควรจะมีการตั้งกติกามารยาทที่ชัดเจนโดยการรับทราบของประชาชนใน
ท้องถิ่นท่ีมีการเลือกตั้ง    
 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหาความรุนแรงของการเมืองท้องถิ่น ช่วงหลัง
การเลือกตั้ง  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  คือ ท่านเข้าใจถึงแนวทางการ
แก้ปัญหาความรุนแรงในการเมืองท้องถิ่นท่ีต้องอาศัยหลักคุณธรรม หลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส 
หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า มาด าเนินการด้วยจึงจะช่วยลด
ปัญหาความขัดแย้ง ปัญหาความรุนแรงลงได้  รองลงมาคือ  ท่านเห็นด้วยกับการน าหลัก "บวร" คือ 
บ้าน วัด โรงเรียน มาใช้ โดยร่วมกันน าการบูรณาการหลักพุทธธรรมมาป้องกันและแก้ปัญหาความ
รุนแรงในการเมืองท้องถิ่นท้ังในปัจจุบันและอนาคต   

 3  บูรณาการหลักพุทธธรรมในการแก้ปัญหาความรุนแรงทางการเมืองท้องถิ่น 
               หลักพุทธธรรมในการแก้ปัญหาความรุนแรงทางการเมืองท้องถิ่น บูรณาการจากฐาน
วัฒนธรรมไทยที่เป็นสังคมยอมรับและน าหลักธรรมทางพุทธศาสนามาหล่อหลอมจิตใจ  เชื่อและ
ปฏิบัติตามค าสอนในมายาวนาน วิถีชีวิตของคนไทยส่วนใหญ่ตั้งแต่ก าเนิดจนถึงตาย จึงเกี่ยวโยง
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สัมพันธ์กับพระพุทธศาสนา แต่เมื่อสังคมไทยเกิดความขัดแย้งทางการเมืองรุนแรง  สื่อสารมวลชน 
เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม ได้รับผมกระทบเชิงลบ  และสังคมไทยถามหาแนวทางแก้ปัญหา
ความรุนแรงทางการเมืองท้องถิ่น หลักธรรมทางพุทธศาสนาเป็นอีกทางเลือกหนึ่งจากรากฐาน
วัฒนธรรมไทยน าพาให้สังคมไทยก้าวเข้าไปสู่กระแสแห่งการเมืองใหม่  ธรรมาธิปไตย  คือ  การน า
หลักธรรมมาบูรณาการกับการแสดงออกทางการเมืองของประชาชนตามหลักประชาธิปไตยส่งผลให้
การเมืองท้องถิ่นไทยลดความรุนแรงลง เริ่มจากการตัดวงจรอิทธิพลนักการเมืองที่มีต่อประชาชน  
ด้วยวิธีการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและทางสังคม  ส่งเสริมให้ประชาชนพึงพาตนเองได้  น า
หลักเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ คือ มัตตัญญุตา ความรู้จักประมาณ รู้จักพอดีในการบริโภค หมายถึง
ความพอดีที่ให้คุณภาพของชีวิตมาบรรจบกับความพึงพอใจ  บริโภคเพ่ือให้ร่างกายมั่นคงด ารงอยู่ได้ 
เพ่ือให้ชีวิตด าเนินไป เพ่ือก าจัดทุกขเวทนาเก่า เพ่ือป้องกันมิให้มีทุกขเวทนาใหม่ เพ่ือเกื้อหนุนชีวิต
อันประเสริฐ เพ่ือเกื้อกูลต่อชีวิตที่ดีงาม  เวลาบริโภคจะต้องเข้าใจความหมายอย่างนี้ และบริโภคให้
ได้ผลตามความมุ่งหมาย แล้วความพอดีก็อยู่ที่นี่ ฉะนั้น ความพอดีหรือสายกลางอยู่ที่คุณภาพชีวิต
มาบรรจบกับความพึงพอใจ เพราะว่าผู้ที่เป็นชาวพุทธพึงพิจารณาเข้าใจเกี่ยวกับการบริโภคว่าเพ่ือ
ความมีสุขภาพดี เพ่ือเกื้อกูล ต่อการมีชีวิตที่ดี เพ่ืออยู่เป็นสุข  

 การแสดงออกทางการเมืองของประชาชนที่มีความเป็นตัวของตัวเอง  มีความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ  วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารด้วยปัญญาแล้วจึงแสดงออก  มีหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
เป็นปฏิบัติเมื่อแสดงออกทางการเมืองตามหลักประชาธิปไตย  ได้แก่  หลักการวิเคราะห์ข้อสารยุค
ดิจิตอล  ทั้งจริงและเท็จ  ด้วย อริยสัจ  ความจริงอันที่สัมพันธ์กัน 4 ประการ 1)  ทุกข์ 2)  สมุทัย  
3)  นิโรธ  4)  มรรค หรืออริยมรรคมีองค์ 8 วิธีการปรับการแสดงออกท่ีไม่ยึดติดกับตัวตน  พวกพ้อง  
เน้นเรียนรู้ถอดบทเรียนตามไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา  ต้องลงมือปฏิบัติด้วยประชาชนเองเริ่ม
ที่ตนเองจึงจะไปสู่การลดความรุนแรงทางการเมือง  สอดคล้องกับ ทวีศักดิ์ ทองทิพย์ ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง “การวิเคราะห์การศึกษาตามหลักไตรสิกขา”ผลการศึกษา พบว่า สาระส าคัญของหลัก
ไตรสิกขามี 3 อย่าง คือ ศีล สมาธิ ปัญญา การศึกษาตามหลักไตรสิกขามีส่วนประกอบที่ส าคัญ 
4 ประการ คือ การจัดหาหรือสร้างปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิ การสร้างสัมมาทิฏฐิ  การศึกษาตามหลัก
ไตรสิกขา และการวัดและประเมินผลการศึกษาตามหลักไตรสิกขา หลักไตรสิกขามีที่มาอยู่ใน วัชชี
ปุตตสูตร ทุติยสิกขัตตยสูตร และตติยสิกขาสูตร ก าเนิดการศึกษาสมัยพุทธกาลเริ่มจากกลุ่มปัญจ
วัคคีย์ ผู้ศึกษาสมัยพุทธกาลแบ่งได้ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มบรรพชิตและกลุ่มคฤหัสถ์ ทั้งสองกลุ่มนี้ได้มีการ
ก าหนดคุณสมบัติไว้แตกต่างกันด้วย  ขอบเขตของการศึกษาในพระพุทธศาสนารวมอยู่ในหลัก
ไตรสิกขา การเรียนการสอนในสมัยพุทธกาลมีลักษณะเป็นแบบ  มุขปาฐะ การศึกษาตามหลัก
ไตรสิกขามีข้ันตอนด าเนินการที่ส าคัญอยู่ 4 ประการ คือ จัดหาหรือสร้างปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิ สร้าง
สัมมาทิฏฐิ ฝึกตามหลักไตรสิกขา วัดและประเมินผลตามหลักไตรสิกขา 
 ปัญหาความยัดแย้งทางการเมือง  ความยัดแย้งทางการเมืองที่เป็นปัญหาสังคมอย่างหนึ่ง
น้ันอาจจะมาจากสาเหตุหลายประการ  เช่น  ผลประโยชน์ขัดกัน ความคิดเห็นไม่ตรงกัน การขาด
อุดมคติทางการเมืองที่แน่นอน เป็นต้น  ในการแก้ปัญหานี้ตามทัศนะของพุทธศาสนาแล้วจะต้องเริ่ม
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จากผู้ที่ต้องการจะลงสมัครรับเลือกตั้ง เพราะเมื่อการเป็นนักการเมืองจะต้องมีธรรมะส าหรับนัก
บริหารนักปกครอง ซึ่งเป็นไปอย่างที่พระพุทธองค์ได้แสดงว่าเป็นคุณสมบัติของนักปกครองหรือ
ผู้บริหาร ซึ่งได้แสดงไว้ใน อรรถกถาอัฏฐกนิบาตอังคุตตรนิกาย  มีใจความว่าผู้ปกครองหรือนัก
บริหารนั้นจะต้องท านุบ ารุงประชาราษฏร์ด้วยหลักธรรมที่เรียกว่าราชสังคหวัตถุ ส่วนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนนั้นเป็นการแสดงออกถึงการยอมรับและปฏิเสธเบื้องหน้าเบื้องหลังของนักการเมืองที่
จะท าหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนในการบริหารองค์กร 

 

6. ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย    
 1. รัฐบาลควรมีนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก  สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของ
ประชาชน  สนับสนุนให้ประชาชนระดับฐานรากพ่ึงพาตนเอง และสร้างองค์กรชุมชนด าเนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ 
 2. รัฐบาลควรสนับสนุนการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการแสดงบทบาททางการเมืองในท้องถิ่น
ที่เหมาะสม 
 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ  
 1. ประชาชนและองค์กรชุมชนต้องค้นหาความต้องการพ่ึงพาตนเองทางธุรกิจชุมชน และ
จัดท า แผนพัฒนาธุรกิจชุมชนเสนอต่อรัฐบาล  
 2. รัฐบาลควรสนับสนุนเชื่อมโยงกับหน่วยงานในท้องถิ่น  ส่งเสริมธุรกิจชุมชนที่องค์กร
ชุมชนและ ประชาชนเสนอมา  เพ่ือให้ประชาชนได้ขับเคลื่อนธุรกิจชุมชน  สร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ  ลดการพ่ึงพานักการเมืองท้องถิ่นน้อยลง   
  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป    
  1. การศึกษาธุรกิจชุมชนที่มีความสัมพันธ์กับการแสดงบทบาททางการเมืองของ
ประชาชนฐานราก    

2. การแสดงบทบาททางการเมืองตามหลักธรรมาธิปไตยในบริบทของสังคมไทย    
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ความสามารถในการตัดสินใจในวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนแบบโยนิโสมนสิการ 

DECISION-MAKING ABILITY IN SCIENCE OF MATHAYOM SUKSA 3 
STUDENTS  TAUGHT THROUGH YONISOMANASIKAN APPROACH. 

 
   พระทวีศักดิ์  แดงขาวเขียว สุทธิกัญจน์  ทิพยเกษร 

 
 

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) เพ่ือศึกษาความสามารถในการตัดสินใจ 

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนแบบโยนิโสมนสิการ (2) เพ่ือศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการ
สอนแบบโยนิโสมนสิการ ประชากรส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2559 จ านวน 29 รูป เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ เรื่อง สิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ         
2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการตัดสินใจ เรื่อง สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  
3) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ 
เรื่อง สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิจัย ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยร้อยละ และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า  

1. นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบโยนิโสมนสิการ มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถใน
การตัดสินใจในวิชาวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  

2. นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบโยนิโสมนสิการ มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน            วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

 

                                                        
 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษา (วิทยาศาสตร์ศึกษา) 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่         
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ค าส าคัญ: ความสามารถในการตัดสินใจ; การสอนแบบโยนิโสมนสิการ; ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน; นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 
ABSTRACT 

The purposes of this research study were 1) to study the Decision-
making ability  in science of mathayom suksa 3 students taught through 
Yonisomanasikan Approach and 2) to study the science learning achievement 
of mathayom suksa 3 students taught through Yonisomanasikan Approach. 
The population of this study was 29 mathayom suksa 3 students of 
Phrapariyattidhamma Prajaotonluang school, Banghong District, Lamphun 
Province during  the second semester of the academic year 2016. The 
instruments used in this study consisted of 1) Learning management plans 
taught through Yonisomanasikan Approach on the topic of Environmental 
and Resource  2) The Decision-making ability in science test and 3) The 
science learning achievement test on the topic of  Environmental and 
Resource. Statistics used in the data analysis included mean, mean of 
percentage and standard deviation by using computer program. Research 
findings were as follows : 

1. The average of decision-making ability in science post-test score 
of the students taught through Yonisomanasikan Approach was higher than 
that of pre-test ones. 

2. The average of science learning achievement post-test score on 
the topic of   Environmental and Resource of the students taught through 
Yonisomanasikan Approach was higher than that of  pre-test ones. 

 

Keywords: Decision-making ability; Yonisomanasikan Approach;      
    chievement; mathayom suksa 3 students 
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1. บทน า 
การศึกษานั้นเป็นสิ่งที่ส าคัญมากเพราะถือได้ว่าเป็นเครื่องมือในการพัฒนาซึ่งมี

ความส าคัญและจ าเป็นที่สุดต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ ดังที่ท่านพระธรรมปิฎก  
(พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต, 2543) ได้กล่าวว่า “การศึกษาไม่ใช่เพียงเครื่องมือพัฒนา
เท่านั้น แต่มันเป็นตัวการในการพัฒนาทีเดียว” ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการที่คนของประเทศใด
ประเทศหนึ่งจะพัฒนาไปในทิศทางเช่นใด  จึงขึ้นอยู่ที่การศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญ ซึ่ง
การศึกษานับเป็นรากฐานที่ส าคัญที่สุดประการหนึ่งในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้า
และแก้ปัญหาต่าง ๆ ในสังคมได้วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและ
อนาคต  เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับทุกคนทั้งในชีวิตประจ าวันและการงานอาชีพต่าง 
ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี  เครื่องมือเครื่องใช้และผลผลิตต่าง ๆ  ที่มนุษย์ได้ใช้เพ่ืออ านวย
ความสะดวกในชีวิตและการท างาน เหล่านี้ล้วนเป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ ผสมผสาน
กับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อ่ืน ๆ  

วิทยาศาสตร์ช่ วยให้มนุษย์  ได้ พัฒนาวิธีคิด  ทั้ งความคิดเป็นเหตุ เป็นผล   
คิดสร้างสรรค์ คิดวิ เคราะห์  วิจารณ์   มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าหาความรู้   มี
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลาย
และมีประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้  วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซึ่งเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge-based society) ดังนั้นทุกคนจึงจ าเป็นต้องได้รับการ
พัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ เพ่ือที่จะมีความรู้ ความเข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์
สร้างสรรค์ขึ้น สามารถน าความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม ซึ่งการ
จัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งหวังให้นักเรียนได้เรียนรู้
วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการมีทักษะส าคัญในการค้นคว้าและ
สร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ และการแก้ปัญหาที่
หลากหลาย ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการท ากิจกรรมด้วยการลงมือ
ปฏิบัติจริงอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้น  (กระทรวงศึกษาธิการ,2552) 

จากการรายงานผลการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for 
International Student Assessment หรือ PISA)  ที่จัดขึ้นโดยองค์กรความร่วมมือและ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือที่เรียกว่า OECD (Organization for Economic Cooperation 
and Development) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพ่ือประเมินว่านักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ 
จะได้รับการเตรียมพร้อมความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเป็นประชาชนที่มีคุณภาพใน
อนาคต และมีส่วนร่วมสร้างสังคมได้หรือไม่ เพียงใด โดยการประเมินแบ่งเป็นสามระยะ 
โดยระยะที่ 3 ( PISA ปี 2006-2015) โดยเน้นวัดสมรรถนะ 3 ด้าน  คือ ด้านการอ่าน  ด้าน
คณิตศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์ พบว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 50 มีคะแนนด้าน
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คณิตศาสตร์ คะแนน  427 คะแนน จากค่าเฉลี่ย 494 คะแนน มีคะแนนด้านการอ่าน 441 
คะแนน จากค่าเฉลี่ย 496 คะแนน มีคะแนนด้านวิทยาศาสตร์ 444 คะแนน จากค่าเฉลี่ย 
501 คะแนน ซึ่งชี้ให้เห็นว่าความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหาของเด็กไทย
อยู่ในเกณฑ์ท่ีต่ ากว่ามาตรฐานนานาชาติ ดังนั้นการเรียน       การสอนวิชาวิทยาศาสตร์จึง
ควรเน้นวิธีการสอนที่ให้นักเรียนเป็นส าคัญ และฝึกให้นักเรียนคิดเป็นแก้ปัญหาเป็น เพ่ือให้
นักเรียนสามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง    

การคิดแก้ปัญหาถือว่าเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญที่สุดของการคิดทั้งมวล เนื่องจากเป็น
พ้ืนฐานของความคิดอ่ืน และเป็นความสามารถในการคิดที่ส าคัญและจ าเป็นของมนุษย์ที่อยู่
ในภาวะสังคมปัจจุบัน ท าให้ความสามารถในการแก้ปัญหา ถูกก าหนดให้ เป็นสมรรถนะ
ส าคัญอย่างหนึ่งที่ต้องเกิดขึ้นกับนักเรียนในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 
ความสามารถในการแก้ปัญหานั้นเป็นสิ่งที่จะต้องใช้ความรู้ และการคิดอย่างเป็นระบบเพ่ือ
สร้างรูปแบบที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา ดังที่ คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ได้สรุป
เกี่ยวกับการแก้ปัญหาว่าเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนของสมองที่ต้องอาศัยสติปัญญา ทักษะ
ความรู้ ความเข้าใจ ความคิดการรับรู้ พฤติกรรมต่าง ๆ ประสบการณ์เดิม ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม มโนมติ กฎเกณฑ์ ข้อสรุป     การพิจารณา การสังเกตเพ่ือหาแนวทางปฏิบัติให้
ปัญหานั้นหมดไปและบรรลุถึงจุดมุ่งหมายที่ต้องการ นอกจากนี้ ภพ เลาหไพบูลย์  (ภพ 
เลาหไพบูลย์, 2542) กล่าวถึงความส าคัญของการแก้ปัญหาต่อการสร้างความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ว่า “ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้มาจากการน ากระบวนการแสวงหาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์มาใช้ในการสืบค้นแก้ปัญหาสิ่งที่สงสัยให้ชัดเจนและความรู้ความเข้าใจของ
ปัญหาท าให้เกิดมโนมติ” จะเห็นได้ว่าหากนักเรียนเป็นผู้ที่มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
จะท าให้สามารถหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้ดี ดังนั้นหากมีการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
โดยพยายามสร้างสถานการณ์หรือปัญหาให้นักเรียนได้ฝึกการคิด พิสูจน์และตรวจสอบหา
ค าตอบของปัญหาบ่อยๆ ย่อมจะท าให้นักเรียนเป็นผู้ที่คิดเป็น ท าเป็น และสามารถน า
หลักการคิดดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตจริงได้  
ในการแก้ปัญหาได้นั้นจะต้องมีกระบวนการในการตัดสินใจว่าจะเลือกแก้ปัญหาด้วยวิธีการ
ใดจึงจะดีที่สุด ซึ่งจะท าให้เกิดการด าเนินชีวิตที่ถูกต้องต่อชีวิตของตนเอง และต่อ
สภาพแวดล้อม ทั้งทางสังคมทางธรรมชาติ ย่อมเกิดความดีงาม และมีความสุขที่แท้จริง 
(พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), 2555) จึงถือว่าได้ว่าการตัดสินใจเป็นส่วนหนึ่งของการ
แก้ปัญหา ดังที่ วนิช สุธารัตน์ (วนิช สุธา, 2547)  ได้กล่าวว่า “การตัดสินใจถือได้ว่าเป็น
วิธีการคิดแก้ปัญหาเมื่อบุคคลเกี่ยวข้องกับทางเลือกที่มีอยู่หลายทาง การตัดสินใจจึงถือว่า
เป็นขั้นตอนท่ีส าคัญที่สอดแทรกอยู่ในการด าเนินชีวิต     เป็นวิธีการคิดแบบหนึ่งซึ่งถือว่ามี
ความส าคัญยิ่ง และเป็นหนึ่งของกระบวนการแก้ปัญหาทั้งหลาย” และ Beyer (1987) 
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กล่าวถึงการสอนให้นักเรียนตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง มีขั้นตอน 5 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ ขั้นที่ 
1 ก าหนดเป้าหมาย (Define the Goal) เป็นการบอกถึงเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการ
ตัดสินใจแก้ปัญหา   ขั้นที่ 2 ระบุทางเลือก (Identify Alternatives) เป็นการระดม
ทางเลือกหรือระดมวิธีที่ใช้แก้ปัญหาโดยการศึกษาจากกรณีและทางเลือกที่เหมือนกันหรือ
แตกต่างกัน ขั้นที่ 3 วิเคราะห์ทางเลือก (Analyze Alternatives) เป็นการส ารวจจุดม่ง
หมาย วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของทางเลือกแต่ละทางที่ได้ระบุไว้โดย ค านึงถึงผลที่ตามมา
ทั้งในระยะยาวและระยะสั้น ค่าใช้จ่ายและทรัพยากรที่ใช้ ขั้นที่ 4 ล าดับความส าคัญของ
ทางเลือก (Rank Alternatives) เป็นการเรียงล าดับความส าคัญของทางเลือกจากการ
วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสียของทางเลือกแต่ละทาง ขั้นที่ 5 ทางเลือกที่ดีที่สุด (Choose the 
Best Alternative) เป็นการตัดสินใจเลือกวิธีการที่จะใช้ในการแก้ปัญหา จากที่กล่าว
มาแล้วสรุปได้ว่า การตัดสินใจจะต้องผ่านขั้นตอนต่าง ๆ เพ่ือให้    การตัดสินใจบรรลุตาม
จุดมุ่งหมายและสามารถเลือกทางปฏิบัติที่ท าให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ซึ่งพอจะสรุปเป็น
ขั้นตอน คือ ท าความเข้าใจกับตัวปัญหาที่แท้จริง รวบรวมข้อมูลเพ่ือให้สามารถอธิบาย
ประเด็นปัญหาได้ ก าหนดทางเลือกและทางออกส าหรับสถานการณ์ไว้หลายๆ  ทาง 
วิเคราะห์เปรียบเทียบผลดีผลเสียของทางเลือกและตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด ซึ่งการ
สอนให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหาและมีกระบวนการตัดสินใจในการรับหรือเลือกใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ ในชีวิตประจ าวันอย่างเหมาะสมจึงมีความส าคัญ ดังที่ 
ประมวล ศิริผันแก้ว (ประมวล ศิริผันแก้ว,2540)ได้เสนอเป้าหมายส าคัญในการสอน
วิทยาศาสตร์ไว้ประการหนึ่งสรุปได้ว่า การสอนวิทยาศาสตร์ต้องให้นักเรียนสามารถน า
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้เพ่ือแก้ปัญหาและตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม ดังนั้นความสามารถในการตัดสินใจจึงเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีความส าคัญใน
การพัฒนาควบคู่กับความสามารถในการแก้ปัญหาเพ่ือให้ได้แนวทางที่ดีที่สุด  ซึ่งการ
ตัดสินใจและการแก้ปัญหาเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยสติปัญญาและการคิดเราอาจไม่
สามารถตัดสินใจหรือแก้ปัญหาได้ถ้าปราศจากการคิด การคิดจึงเป็นพฤติกรรมภายในที่
ซับซ้อนซึ่งจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมนุษย์ได้มีการพัฒนาทางสติปัญญาในระดับสูงเท่านั้น สิ่ง
ส าคัญที่สุดในการจัดการเรียนการสอนคือ   ต้องเน้นให้นักเรียนรู้จักใช้กระบวนการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ โดยเฉพาะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

ในการตัดสินใจรับข้อมูลข่าวสาร และความรู้ แล้วน าไปใช้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้น เมื่อรู้จักคิด คิดเป็น เข้าใจ คิดเห็นดีงาม ถูกต้องตรงตามความจริงแล้ว การคิด 
การพูด การกระท า และการแสดงออกหรือปฏิบัติการต่างๆ ก็ถูกต้องดีงาม เกื้อกูล น าไปสู่
การดับทุกข์ แก้ไขปัญหาได้ จากข้อมูลดังกล่าว จะเห็นได้ว่า   การตัดสินใจและการ
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แก้ปัญหาได้จะต้องมีความสามารถในการคิด ซึ่งการสอนรูปแบบหนึ่งที่ส่งเสริมการคิด คือ
การสอนแบบโยนิโสมนสิการ 

วิธีการสอนแบบโยนิโสมนสิการเป็นการพัฒนาขึ้นจากหลักการที่ว่า ครูเป็นบุคคล
ส าคัญที่สามารถจัดสภาพแวดล้อม แรงจูงใจ และเป็นการสอนให้ศิษย์เกิดศรัทธาที่จะ
เรียนรู้ การได้ฝึกฝนวิธีการคิดโดยแยบคายและน าไปสู่การปฏิบัติจนประจักษ์จริง โดยครูท า
หน้าที่เป็นกัลยาณมิตรช่วยให้ศิษย์มีโอกาสคิดและแสดงออกอย่างถูกวิธี จะสามารถช่วย
พัฒนาให้ศิษย์เกิดปัญญาและแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม  (ทิศนา แขมมณี,2556) ในทัศนะ
ของพระราชวรมุนีได้ประมวลวิธีคิดตามหลักโยนิโสมนสิการไว้ 10 วิธี ได้แก่ วิธีคิดแบบสืบ
สาวเหตุปัจจัย วิธีคิดแบบแยกแยะองค์ประกอบหรือกระจายเนื้อหา วิธีคิดแบบรู้เท่าทัน
ธรรมดา วิธีคิดแบบแก้ปัญหาหรือวิธีคิดแบบอริยสัจสี่ วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์หรือคิด
ตามหลักการและความมุ่งหมาย วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก วิธีคิดแบบรู้คุณค่าแท้ – 
คุณค่าเทียม วิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม วิธีคิดแบบเป็นอยู่ในขณะปัจจุบัน และวิธีคิด
แบบวิภัชชวาท (สุมน อมรวิวัฒน์,2530) 

วิธีการสอนแบบโยนิโสมนสิการที่เสนอโดย สุมน อมรวิวัฒน์ เป็นวิธีหนึ่งที่ส่งเสริม
ความสามารถในการตัดสินใจได้ ซึ่งสามารถสรุปขั้นตอนการสอนได้ดังนี้ คือ 1. ขั้นน า การ
สร้างเจตคติที่ดีต่อครู วิธีการเรียนและบทเรียน จะมีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้
เหมาะสมกับนักเรียน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับนักเรียน โดยที่ครูปฏิบัติตนเป็น
กัลยาณมิตรต่อนักเรียน หลังจากนั้นจะมีการเสนอสิ่งเร้าและแรงจูงใจ  2. ขั้นสอน ครูจะ
เสนอปัญหาที่เป็นสาระส าคัญของบทเรียน หรือเสนอหัวข้อเรื่องประเด็นส าคัญของบทเรียน
ด้วยวิธีการต่างๆ แนะน าแหล่งวิทยากรและแหล่งข้อมูล และครูฝึกการรวบรวมข้อมูล 
ข้อเท็จจริง ความรู้ และหลักการ โดยใช้ทักษะที่เป็นเครื่องมือของการเรียนรู้ เช่น ทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์ กระตุ้นให้นักเรียนคิด ลงมือค้นคว้า คิดวิเคราะห์ และสรุปความคิด สรุป
ประเด็นของข้อมูล ความรู้ และเปรียบเทียบประเมินค่า โดยวิธีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ทดลอง ทดสอบ จัดเป็นทางเลือกและทางออกของการแก้ปัญหา หลังจากนั้นให้นักเรียน
ด าเนินการเลือกและตัดสินใจ 3. ขั้นสรุป ครูและนักเรียนรวบรวมข้อมูลจากการสังเกต การ
ปฏิบัติทุกขั้นตอน ร่วมกันอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้สรุปผลการปฏิบัติ บทเรียน 
และครูจะวัดและประเมินผลการเรียนการสอน  ซึ่งรูปแบบการสอนดังกล่าวสามารถ
ส่งเสริมความสามารถในการตัดสินใจได้ และยังเป็น   การเพ่ิมความรู้ควบคู่คุณธรรมทาง
จิตใจไปด้วย 

จากความส าคัญดังที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงเห็นว่าในการจัดการเรียนการสอน
วิชาวิทยาศาสตร์นั้นสามารถน าเอาวิธีการสอนแบบโยนิโสมนสิการ มาใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ได้ โดยผู้วิจัยได้เลือกศึกษากับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา



179วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

ปีที่  3   ที่ เ รี ยนวิ ช าวิ ทย าศาสตร์   หน่ ว ยการ เ รี ยนรู้  เ รื่ อ ง  สิ่ ง แวดล้ อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจากเป็นเนื้อหาที่นักเรียนสัมผัสได้ในชีวิตประจ าวัน เพราะมนุษย์
เรามีความสัมพันธ์กับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างใกล้ชิด ทั้งในฐานะที่เป็น
ส่วนหนึ่งของธรรมชาติ และในขณะเดียวกันก็เป็นผู้ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติในการ
ด ารงชีวิต เพราะทรัพยากรธรรมชาติเป็นบ่อเกิดแห่งปัจจัยสี่และเครื่องอ านวยความ
สะดวกสบายในการด าเนินชีวิตของมนุษย์ หากทรัพยากรธรรมชาติชนิดใดเกิดมีความ
ผิดปกติ ย่อมจะส่งผลไปยังการด าเนินชีวิตของมนุษย์ นอกจากนั้นยังเป็นการส่งเสริมให้
นักเรียนพัฒนาปัญญากระบวนการคิด และความสามารถในการตัดสินใจในการแก้ปัญหาซึ่ง
ถือว่าเป็นส่วนส าคัญในการแก้ปัญหาของนักเรียนต่อไป 
 

2. วัตถปุระสงค์ในการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาความสามารถในการตัดสินใจในวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน

ระดับ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนแบบโยนิโสมนสิการ 
2. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนแบบโยนิโสมนสิการ 
 

3. วิธีด าเนนิการศึกษา 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) 

โดยผู้วิจัยได้จัดขั้นตอนของการด าเนินการวิจัย (Research Process) ไว้ดังต่อไปนี้ 
3.1 ขอบเขตของการวิจัย  
  1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน

พระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2559 จ านวนทั้งหมด 29 รูป  

 2. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย คือ การศึกษาความสามารถในการตัดสินใจในวิชา
วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนแบบโยนิโสมนสิการ หน่วย
การเรียนรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ เรื่อง สิ่งแวดล้อม

และทรัพยากรธรรมชาติ  
 2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการตัดสินใจ เรื่อง สิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
 3. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
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3.3 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย  
  1. ศึกษาขอบข่ายเนื้อหาและวิเคราะห์ผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ กลุ่ ม

วิชาวิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 ศึกษา
แนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบโยนิโสมนสิการตามแนวทางการจัดการเรียน
การสอนของ สุมน อมรวิวัฒน์ และศึกษาความสามารถในการตัดสินใจตามกระบวนการ
ตัดสินใจของ Beyer (1987) จากต าราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง หลังจากนั้น ด าเนินการ
สร้างเครื่องมือในการวิจัย อันได้แก่ 1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบโยนิโส
มนสิการ เรื่อง สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการ
ตัดสินใจ เรื่อง สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 3. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 หน่วยการเรียนรู้  เรื่ อง สิ่ งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

      1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การสอนแบบโยนิโสมนสิการ เรื่อง 
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยผู้วิจัยศึกษาขอบข่ายเนื้อหาและวิเคราะห์ผลการ
เรียนรู้และสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช  2551 ศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบโยนิโสมนสิการ
ตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนของ สุมน อมรวิวัฒน์ และความสามารถในการ
ตัดสินใจตามกระบวนการตัดสินใจของ Beyer (1987) หลังจากนั้นได้สร้างแผนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้การสอนแบบแบบโยนิโสมนสิการ ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ จ านวน 5 แผน ระยะเวลา ใน
การสอน 14 ชั่วโมง  ซึ่งสอดคล้องกับกับเนื้อหาที่ก าหนดไว้ สามารถสรุปขั้นตอนการสอน
ได้ดังนี้ คือ 1. ข้ันน า การสร้างเจตคติที่ดีต่อครู วิธีการเรียนและบทเรียน จะมีการจัด
บรรยากาศในชั้นเรียนให้เหมาะสมกับนักเรียน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับนักเรียน 
โดยที่ครูปฏิบัติตนเป็นกัลยาณมิตรต่อนักเรียน หลังจากนั้ นจะมีการเสนอสิ่งเร้าและ
แรงจูงใจ  2. ขั้นสอน ครูจะเสนอปัญหาที่เป็นสาระส าคัญของบทเรียน หรือเสนอหัวข้อ
เรื่องประเด็นส าคัญของบทเรียนด้วยวิธีการต่างๆ แนะน าแหล่งวิทยากรและแหล่งข้อมูล 
และครูฝึกการรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง ความรู้ และหลักการ โดยใช้ทักษะที่เป็นเครื่องมือ
ของการเรียนรู้ เช่น ทักษะทางวิทยาศาสตร์ กระตุ้นให้นักเรียนคิด ลงมือค้นคว้า คิด
วิเคราะห์ และสรุปความคิด สรุปประเด็นของข้อมูล ความรู้ และเปรียบเทียบประเมินค่า 
โดยวิธีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทดลอง ทดสอบ จัดเป็นทางเลือกและทางออกของการ
แก้ปัญหา หลังจากนั้นให้นักเรียนด าเนินการเลือกและตัดสินใจ 3. ขั้นสรุป ครูและนักเรียน
รวบรวมข้อมูลจากการสังเกต การปฏิบัติทุกขั้นตอน ร่วมกันอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับข้อมูล
ที่ได้สรุปผลการปฏิบัติ บทเรียน และครูจะวัดและประเมินผลการเรียนการสอน  จากนั้น
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น าไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน พิจารณาตรวจสอบ
เพ่ือหาข้อบกพร่องและให้ข้อเสนอแนะแล้วปรับปรุงแก้ไข จนได้แผนการจัดการเรียนรู้ที่
สมบูรณ์ มีค่าสัมประสิทธิ์ความสอดคล้อง (IOC) = 0.925 

    1.2 แบบวัดความสามารถในการตัดสินใจ ในวิชาวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยศึกษา
เอกสาร เกี่ยวกับความสามารถในการตัดสินใจ หลังจากนั้นได้ด าเนินการสร้างแบบวัด
ความสามารถในการตัดสินใจ      ในวิชาวิทยาศาสตร์  ซึ่งประกอบด้วยโจทย์เป็น
สถานการณ์หรือเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ มี
ลักษณะเป็นข้อความ ข้อมูล และภาพ จ านวน 6 สถานการณ์ ซึ่งในแต่ละสถานการณ์
ประกอบด้วยข้อค าถาม 5 ข้อที่วัดความสามารถในการตัดสินใจในวิชาวิทยาศาสตร์ตาม
พฤติกรรมบ่งชี้ตามขั้นตอนของ Beyer (1987) ดังต่อไปนี้ ขั้นที่ 1 ก าหนดเป้าหมาย ขั้นที่ 
2 ระบุทางเลือก ขั้นที่ 3 วิเคราะห์ทางเลือก ขั้นที่ 4 ล าดับความส าคัญของทางเลือก ขั้นที่ 
5 ทางเลือกท่ีดีที่สุด  โดยก าหนดเวลาในการท าแบบวัดฯ 90 นาที จากนั้นน าไปให้อาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน พิจารณาตรวจสอบเพ่ือหาข้อบกพร่อง
และให้ข้อเสนอแนะแล้วปรับปรุงแก้ไข ได้ค่าสัมประสิทธิ์ความสอดคล้อง ( IOC)  = 0.996 
แล้วจึงน าไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มประชากร (Try out) คือ นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 29 รูป และน ามาวิเคราะห์ได้ค่าความเชื่อมั่น 
สัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient) = 0.997 ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ในช่วง 0.79-1.00 
และค่าความยากง่ายอยู่ในช่วง 0.40-0.54 

     1.3 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  ผู้วิจัยศึกษาศึกษาเอกสาร 
ต ารา สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยวิเคราะห์พฤติกรรมตามแนวคิดของ 
Klopfer (1971) ทั้งหมด 4 ด้าน คือ  ด้านความรู้และความจ า ด้านความเข้าใจ ด้านทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และด้านการน าความรู้และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ เป็น
แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 60 ข้อ จากนั้นน าแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน พิจารณา
ตรวจสอบเพื่อหาข้อบกพร่องและให้ข้อเสนอแนะแล้วปรับปรุงแก้ไข ได้ค่าสัมประสิทธิ์ความ
สอดคล้อง (IOC) = 0.998  แล้วจึงน าไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มประชากร (Try 
out) คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 29 รูป และน ามา
วิเคราะห์เพ่ือคัดเลือกแบบวัดที่มีค่าสถิติผ่านเกณฑ์ที่ยอมรับได้จ านวน 30 ข้อ ได้ค่าความ
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เชื่อมั่น KR-20 = 0.96 ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ในช่วง 0.21-0.93  และค่าความยากง่ายอยู่
ในช่วง 0.28-0.79 

 2. ก่อนการด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้วิจัยได้แบ่งนักเรียน
ออกเป็นกลุ่มละ 5 รูป คละความสามารถซึ่งในแต่ละกลุ่มประกอบไปด้วยนักเรียนเก่ง ปาน
กลาง และอ่อน โดยพิจารณาจากผลการเรียนของนักเรียนในภาคเรียนที่ผ่านมา ก าหนด
หมายเลขประจ ากลุ่มและหมายเลขสมาชิกให้กับนักเรียนแต่ละกลุ่ม หลังจากนั้นปฐมนิเทศ
นักเรียนเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของครูและนักเรียน รวมไปถึงรูปแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้การสอนแบบโยนิโสมนสิการ 

 3. ท าการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กับประชากรโดยใช้แบบวัด
ความสามารถในการตัดสินใจในวิชาวิทยาศาสตร์และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์  ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 หน่วยการเรียนรู้  เรื่อง 
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นแล้วเก็บรวบรวมข้อมูลผลการทดสอบ
ก่อนเรียนเพื่อน าไปวิเคราะห์ต่อไป 

 4. ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอน
ด้วยวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ 
เรื่อง สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ จ านวน 5 แผน ใช้เวลาทั้งหมด 14 ชั่วโมง  

 5. เมื่อเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยท า
การทดสอบกับประชากรหลังเรียน (Post-test) โดยใช้แบบวัดความสามารถในการตัดสินใจ
ในวิชาวิทยาศาสตร์และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
ฉบับเดิม จากนั้นเก็บรวบรวมข้อมูลผลการทดสอบหลังเรียนเพื่อน าไปวิเคราะห์ต่อไป 

 6. น าคะแนนที่รวบรวมไว้จากแบบวัดความสามารถในการตัดสินใจในวิชา
วิทยาศาสตร์และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ทั้งก่อนและหลังการ
จัดการเรียนการสอนมาวิเคราะห์ค่าทางสถิติและแปลผลข้อมูลต่อไป 

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
   1. หาค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน

ความสามารถในการตัดสินใจในวิชาวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนกลุ่ม
ประชากร 

  2. หาค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยร้อยละและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มประชากร 
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4. ผลการศึกษา 
4.1 ผลการศึกษาความสามารถในการตัดสินใจในวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนแบบโยนิโสมนสิการ ปรากฏผลดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1   แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนน
ความสามารถ ในการตัดสินใจในวิชาวิทยาศาสตร์   ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
ก่อนและหลังได้รับการสอนแบบโยนิโสมนสิการ (คะแนนเต็ม 90 คะแนน) 

 

ความสามารถในการ
ตัดสินใจในวิชา
วิทยาศาสตร์ 

N μ σ μ ร้อยละ 

ก่อนเรียน 29 23.38 19.77 25.98 
หลังเรียน 29 76.66 12.59 85.18 

 จากตารางท่ี 1  เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการตัดสินใจใน
วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนท่ีเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ท่ีได้รับการสอนแบบโยนิโส
มนสิการ พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการตัดสินใจในวิชาวิทยาศาสตร์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ทั้งนี้เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ความสามารถในการ
ตัดสินใจในวิชาวิทยาศาสตร์ ที่ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนความสามารถในการ
ตัดสินใจในวิชาวิทยาศาสตร์ ตามพฤติกรรมบ่งชี้ในขั้นตอนของ Beyer (1987) ที่ก าหนดไว้ 
พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 23.38 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 25.98 ซึ่ง
ความสามารถในการตัดสินใจในวิชาวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับปรับปรุง และนักเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 76.66 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 85.18 ซึ่งความสามารถใน
การตัดสินใจในวิชาวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับดี  แสดงให้เห็นว่านักเรียนที่เรียนในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ โดยได้รับการสอนแบบโยนิโสมนสิการมีความสามารถในการตัดสินใจในวิชา
วิทยาศาสตร์สูงขึ้น 
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4.2 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนแบบโยนิโสมนสิการ ปรากฏผลดังตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2   แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังได้รับการสอนแบบ
โยนิโสมนสิการ  (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน N μ σ μร้อยละ 
ก่อนเรียน 29 12.31 4.20 41.03 
หลังเรียน 29 21.10 4.54 70.33 

จากตารางที่ 2  เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนแบบโยนิโสมนสิการ พบว่า นักเรียนมีคะแนน
เฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ทั้งนี้เมื่อพิจารณา
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของสถาบันส่งเสริม     การ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2555 : 22) พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียก่อนเรียน
เท่ากับ 12.31 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 41.03  ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์อยู่
ในระดับต่ ากว่าเกณฑ์ขั้นต่ าที่ก าหนด และนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 21.10 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 70.33 ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับดี แสดง
ให้เห็นว่านักเรียนที่เรียน  ในรายวิชาวิทยาศาสตร์  หน่วย      การเรียนรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีได้รับการสอนแบบโยนิโสมนสิการ มีผลสัมฤทธิ์       ทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์สูงขึ้น 
 
5. อภิปรายผลผลการศึกษา 
 5.1 ความสามารถในการตัดสินใจในวิชาวิทยาศาสตร์ 
 ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการสอนแบบโยนิโสมนสิการสามารถพัฒนาให้
นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบโยนิโสมนสิการ มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการตัดสินใจ
ในวิชาวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากรูปแบบการเรียนการ
สอน ซึ่ งประกอบด้วย 3 ขั้นตอน และในแต่ละขั้นตอนก็ส่ งเสริมให้นักเรียนเกิด
ความสามารถในการตัดสินใจในวิชาวิทยาศาสตร์ ดังนี้  



185วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

 1) ขั้นน า การสร้างเจตคติท่ีดีต่อครู วิธีการเรียนและบทเรียน ในขั้นนี้จะมีการจัด
บรรยากาศในชั้นเรียนให้เหมาะสมกับระดับของชั้นเรียน วัยของนักเรียน โดยครูจะให้
นักเรียนนั่งท าสมาธิ และฟังเสียงดนตรีบ าบัดหรือหลักธรรมะ ก่อนเรียน 5 นาที เพ่ือให้
นักเรียนมีจิตที่มีสมาธิพร้อมกับการเรียนรู้ และในขั้นน านี้ครูจะสร้างความสัมพันธ์ที่ ดี
ระหว่างครูกับนักเรียน โดยการที่ครูเป็นกัลยาณมิตร กล่าวคือ ครูจะท าตนให้เป็นที่เคารพ
รักของนักเรียนโดยมีบุคลิกภาพที่ดี มีสุขภาพจิตดี มีความมั่นใจในตนเอง ซึ่ งจะท าให้
นักเรียนเกิดศรัทธาที่จะเรียนรู้ หลังจากนั้นครูจะเสนอสิ่งเร้าและแรงจูงใจเพ่ือน าเข้าสู่
บทเรียนโดยใช้วิธีการที่หลากหลาย เช่น การตั้งค าถามกระตุ้นให้คิด น ารูปภาพที่น่าสนใจ
เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ หรือจากการสอบถามนักเรียนเกี่ยวกับประเด็นที่เคยสงสัย กระตุ้น 
ยั่วยุให้นักเรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็น และอยากน าเสนอความคิดเห็นของตนเอง จาก
การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่านักเรียนให้ความ
สนใจในกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นอย่างดี ส่งผลให้นักเรียนเกิดความตื่นตัวในการ
เรียนรู้ กล้าแสดงออก เกิดความสนใจที่จะเรียนรู้อันน าไปสู่การพัฒนาให้นักเรียนเกิด
ปัญญาสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ สุมน อมรวิวัฒน์ (2530) 
ที่ได้กล่าวว่า รูปแบบการเรียนการสอนโดยการสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการ เริ่มต้นการ
สอนด้วยศรัทธา คือการจัดห้องเรียนหรือสถานที่เรียนที่ส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมั่นในตัวครู 
เนื้อหาที่เรียน และวิธีการเรียนว่าจะเกิดประโยชน์สูงสุด ครูต้องเป็นกัลยาณมิตรคือ เป็นผู้รู้ 
มีมารยาทที่งดงาม เปี่ยมด้วยคุณธรรมและมีความสามารถในการสอน ซึ่งจะท าให้ผู้เรียน
เกิดฉันทะมีความพากเพียร ขยันมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เมื่อผู้เรียนมีความพร้อมในการเรียนรู้ 
จึงมีการพัฒนาการคิดด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการได้ฝึกฝนวิธีการคิดโดยแยบคายและ
น าไปสู่การปฏิบัติจนประจักษ์จริง แสดงออกอย่างถูกวิธี ซึ่งจะช่วยพัฒนาให้ศิษย์เกิดปัญญา
และแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม ซึ่งการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมก็เป็นผลมาจาก
ความสามารถในการตัดสินใจ เช่นเดียวกับ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)  (2555) ที่
กล่าวไว้ว่า ความก้าวหน้าไปในมรรคาแห่งความดีงามสู่จุดหมายแห่งชีวิต จะเป็นไปได้อย่าง
สัมฤทธิ์ผลมากที่สุด ต้องอาศัยปัจจัยสอง คือปัจจัยทางสังคม คือ ความมีกัลยาณมิตร และ
ปัจจัยภายในตัวบุคคลที่เรียกว่า โยนิโสมนสิการ เพราะว่าคนทั่วไปจะต้องอาศัยปัจจัยทาง
สังคมเป็นทั้งเครื่องจุดชนวนความรู้จักคิดที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการในเบื้องต้น และเป็น
เครื่องประคับประคองคอยเสริมเติมและกระตุ้นโยนิโสมนสิการนั้นในระหว่างก้าวเดิน
คืบหน้าต่อ ๆ ไป ซึ่งจะท าให้เกิดความประพฤติปฏิบัติและการด าเนินชีวิตที่ถูกต้องได้ ช่วย
หนุนและเสริมซึ่งกันและกัน  
 2) ขั้นสอนในข้ันสอนนี้เมื่อครูเสนอปัญหาที่เป็นสาระส าคัญของบทเรียน แนะน า
แหล่งวิทยากรและแหล่งข้อมูล ครูจะให้นักเรียนฝึกการรวบรวมข้อมูล และมีการจัด
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กิจกรรมที่กระตุ้นให้นักเรียนคิดลงมือค้นคว้า คิดวิเคราะห์ คิดตามแบบโยนิโสมนสิการ อัน
ได้แก่ (1) วิธีคิดแบบสืบ-สาวเหตุปัจจัย (2) วิธีคิดแบบแยกแยะองค์ประกอบหรือกระจาย
เนื้อหา (3) วิธีคิดแบบอริยสัจหรือวิธีคิดแบบแก้ปัญหา (4) วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก 
เพ่ือให้เกิดการคิดตามกระบวนการตัดสินใจของ Beyer (1987)มี 5 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ ขั้น
ที่ 1 ก าหนดเป้าหมาย ขั้นที่ 2 ระบุทางเลือก ขั้นที่ 3 วิเคราะห์ทางเลือก ขั้นที่ 4 ล าดับ
ความส าคัญของทางเลือก และขั้นที่ 5 ทางเลือกที่ดีที่สุด ในการท าใบกิจกรรมของนักเรียน
จะต้องใช้วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการที่สอดคล้องกับเรื่องที่นักเรียนศึกษามาคิดพิจารณา
เพ่ือให้เกิดกระบวนการตัดสินใจตามขั้นตอนของ Beyer (1987)ดังนี้ วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุ
ปัจจัย  วิธีคิดแบบอริยสัจ (ขั้นที่ 1 ก าหนดปัญหา หรือขั้นทุกข์) วิธีคิดแบบแยกแยะ
องค์ประกอบ  โดยวิธีคิดที่กล่าวข้างต้นนี้จะท าให้นักเรียนมีการพิจารณาว่าปัญหาเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ มีปัญหาอะไร แยกแยะประเด็นออกมา    เพ่ือหา
แนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป เมื่อนักเรียนได้ปัญหาแล้ว นักเรียนก็จะสามารถก าหนด
เป้าหมายในการตัดสินใจแก้ปัญหาได้ ซึ่งตรงกับขั้นที่ 1 ก าหนดเป้าหมาย ตามขั้นตอนการ
ตัดสินใจจากแนวคิดของ Beyer (1987) เมื่อมีการก าหนดเป้ามายแล้วนักเรียน ก็จะมีการ
ระบุทางเลือกของการตัดสินใจแก้ปัญหา ตามขั้นที่ 2 ระบุทางเลือก ตามขั้นตอนการ
ตัดสินใจจากแนวคิดของ Beyer (1987)  ซึ่งเป็นการระดมทางเลือกหรือระดมวิธีที่ใช้
แก้ปัญหาโดยขั้นนี้นักเรียนจะใช้วิธีคิดแบบอริยสัจ ในขั้นที่ 2 ตั้งสมมติฐาน หรือขั้นสมุทัย 
ให้ได้ค านึงถึงสาเหตุของปัญหานั้น ๆ ว่าควรแก้ไขอย่างไร และก็ตรงไหน ฝึกเสนอทางเลือก
อย่างมีเหตุผลจากสถานการณ์ที่ก าหนดเพ่ือเป็นทางเลือกในการตัดสินใจ โดยมีการน า
ความรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์หรือข้อมูลที่จ าเป็นมาใช้ในการรวบรวมวิ ธีการที่เป็นทาง
แก้ปัญหา เมื่อนักเรียนได้ทางเลือกในการแก้ปัญหาแล้ว ก็จะเข้าสู่ขั้นที่ 3 วิเคราะห์
ทางเลือก เป็นการส ารวจจุดมุ่งหมายวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของทางเลือกแต่ละทาง และ
ขั้นที่ 4 ล าดับความส าคัญของทางเลือก เป็นการเรียงล าดับความส าคัญของทางเลือกจาก
การวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสียของทางเลือกแต่ละทาง ในขั้นนี้นักเรียนจะได้ฝึกวิเคราะห์ข้อดี 
ข้อเสียต้องตัดสินใจ ชั่งน้ าหนักทางเลือกเพ่ือจัดล าดับความส าคัญของทางเลือก ตาม
ขั้นตอนการตัดสินใจจากแนวคิดของ Beyer (1987)โดยในขั้นที่ 3 และ ขั้นที่ 4 ครูจะ
แนะน าให้นักเรียนใช้วิธีคิดแบบอริยสัจ ในขั้นที่ 3 ขั้นทดลองและรวบรวมข้อมูล หรือขั้น
นิโรธ ควบคู่กับวิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก  เพ่ือให้นักเรียนก าหนดกรอบวิธีคิดในการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มองให้ครบทั้งข้อดี ข้อเสีย และทางแก้ไขหาทางออกให้หลุดรอด
ปลอดพ้นจากข้อบกพร่องต่างๆ เพ่ือให้รู้และเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงทั้งด้านดี ด้าน
เสีย เพ่ือให้เกิดประโยชน์ที่ได้สมบูรณ์ต่อไป  ในขั้นตอนสุดท้าย ขั้นที่ 5 ทางเลือกที่ดีที่สุด 
ตามข้ันตอนการตัดสินใจจากแนวคิดของ Beyer (1987) จะเป็นการตัดสินใจเลือกวิธีการที่
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จะใช้ในการแก้ปัญหา ครูจะแนะน าให้นักเรียนได้ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด โดยใช้วิธี
คิดแบบอริยสัจในขั้นที่ 4 ขั้นวิเคราะห์ข้อมูลและสรุป หรือขั้นมรรค เพ่ือให้นักเรียนเลือกวิธี
ที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหา การคิดแบบโยนิโสมนสิการนี้ เป็นการคิดโดยแยบคาย กล่าวคือย้ า
คิดย้ าท า มีเหตุผล มีหลักเกณฑ์ คิดอย่างละเอียด รอบคอบ ท าให้เกิดการตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้ดีที่สุด  ซึ่งสอดคล้องกับ สุมน อมรวิวัฒน์ (2530)  ที่กล่าวไว้ว่าวิธีคิดโยนิโส
มนสิการเป็นการคิดให้ถูกวิธี คิดอย่างมีระบบระเบียบ รู้จักคิดวิเคราะห์ มีเหตุมีผล มีความ
รอบคอบ สามารถแยกแยะปัญหาได้ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ส าคัญในการสร้างปัญญา สามารถ
ตัดสินใจท าให้ช่วยแก้ปัญหาให้ตนเองได้อย่างเหมาะสมและตรงตามสภาวะท่ีเป็นจริง 
ตลอดจนสามารถท าให้ได้รับความเจริญก้าวหน้าและความส าเร็จในชีวิต  เช่นเดียวกับ พระ
พรหมคุณาภรณ์ (2555)  ที่กล่าวไว้ว่าการคิดแบบโยนิโสมนสิการนี้ เป็นการท าในใจโดย
แยบคาย หรือคิดถูกวิธี รู้จักคิด หรือคิดเป็น คิดอย่างมีระเบียบ หรือคิดตามแนวทางของ
ปัญญา คือ การรู้จักมอง รู้จักพิจารณาสิ่งทั้งหลายตามสภาวะ เช่น ตามที่สิ่งนั้นๆ มันเป็น
ของมัน โดยวิธีคิดหาเหตุปัจจัย สืบค้นถึงต้นเค้า สืบสาวให้ตลอดสายแยกแยะสิ่งนั้น ๆ เรื่อง
น้ัน ๆ ออกให้เห็นตามสภาวะ และตามความสัมพันธ์สืบทอดแห่งเหตุปัจจัย โดยไม่เอา
ความรู้สึกด้วยตัณหาอุปทานของตนเองเข้าจับ หรือเคลือบคลุม จะท าให้เกิดความดีงาม 
และความสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้ 
 3) ขั้นสรุป เมื่อนักเรียนรวบรวมข้อมูลตามกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย ครูและ
นักเรียนจะมีการร่วมอภิปรายเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้จากการท ากิจกรรมและจะมีการสรุปผล
การปฏิบัติ บทเรียน เพ่ือตรวจสอบว่านักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้สอดคล้อง กับ
จุดประสงค์ที่ก าหนดหรือไม่   เกิดความสามารถในการตัดสินใจในวิชาวิทยาศาสตร์หรือไม่ 
โดยท าการประเมินจากการซักถามนักเรียนตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ จากการปฏิบัติ
กิจกรรมที่มอบหมาย โดยเมื่อนักเรียนและครูได้มีการอภิปรายผลการเรียนรู้ร่วมกันจะท าให้
นักเรียนเกิดกระบวนการคิดที่เป็นระบบ คิดอย่างถี่ถ้วน รอบครอบ ท าให้เกิดการตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
 ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการสอนแบบโยนิโสมนสิการ สามารถพัฒนาให้
นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบโยนิโสมนสิการ มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน ทั้งนี้เนื่องมาจาก รูปแบบการเรียนการสอนแบบโยนิโสมนสิการ เป็นรูปแบบการ
สอนที่เน้นให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง นักเรียนเข้าใจหลักการของสิ่งที่ได้เรียนรู้
อย่างถูกต้อง ด้วยวิธีการคิดแบบโยนิโสมนสิการ  กล่าวคือจากกระบวนการเรียนที่ครูปฏิบัติ
เป็นกัลยาณมิตรกับนักเรียน มีการกระตุ้นนักเรียนให้ได้คิดตลอดเวลาจากสถานการณ์
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ผู้สอนจัดขึ้น มีการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม ฝึกให้นักเรียนได้คิดแก้ปัญหา ตลอดจนมี
สื่อการสอนเพ่ือท าให้นักเรียนเข้าใจปัญหาที่ยากได้เข้าใจง่ายและชัดเจนขึ้น ท าให้นักเรียน
เกิดกระบวนการคิดในการพิจารณาสิ่งต่างๆ ที่ศึกษามาแล้ว มาจัดเป็นระบบระเบียบ เป็น
ล าดับข้ันตอน สามารถจ าแนกแยกแยะสิ่งต่างๆ ได้ตามความเป็นจริง อย่างมีเหตุผลและ
สามารถน าไปแก้ปัญหาได้ และในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นั้น ครูจะเน้นให้นักเรียน
ท างานแบบร่วมมือท างานเป็นกลุ่ม ท าให้นักเรียนมีการระดมสมองแบ่งปันความคิดเห็น 
อภิปรายภายในกลุ่ม ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์และขยายความรู้ได้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
เมื่อนักเรียนทุกรูปได้รับการฝึกฝนในการเรียนรู้แบบโยนิโสมนสิการ จึงสามารถน าเอาองค์
ความรู้ที่ตนเองได้สร้างข้ึนไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย เกิดความรู้ความเข้าใจ
ยิ่งขึ้น ท าให้มีการคิดพิจารณาสภาพการณ์ เหตุการณ์ หรือสิ่งต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจ าวันอย่างรอบคอบต่อเนื่องเป็นล าดับตามเหตุและผล ซึ่งจะน าไปสู่การตัดสินใจที่
สมเหตุสมผล มีลักษณะการคิดที่ส าคัญคือ  คิดถูกวิธี (อุปายมนสิการ) คิดต่อเนื่องเป็น
ขั้นตอน  (ปถมนสิการ) คิดอย่างมีเหตุมีผล (การณมนสิการ) และคิดเร้ากุศล (อุปปาทกมน
สิการ) ซึ่งจะช่วยพัฒนาให้นักเรียนเกิดปัญญาและตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
(2530)  จึงท าให้คะแนนผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ระดับดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ สายพิน  
มีสุข (2545) ได้ศึกษาผลการสอนตามแนวโยนิโสมนสิการที่มีต่อความสามารถในการ
ตัดสินใจ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 เช่นเดียวกับงานวิจัยของ สิริมา  กลิ่นกุหลาบ (2546) ได้ศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการตัดสินใจของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ที่เรียนคุณธรรมที่ส่งเสริมการเป็นพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยด้วยชุดการสอนแบบ
โยนิโสมนสิการกับชุดการสอนแบบกระบวนการกระจ่างค่านิยม นอกจากนั้นยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ วิศวเนตร เจริญสุข (2552) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัด        การ
เรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมฝึกคิดตามแนวโยนิโสมนสิการ แบบคุณโทษและทางออก ที่ส่งเสริม
ความสามารถในการตัดสินใจ ในวิชาคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่
พบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมฝึกคิดตามแนวโยนิโสมนสิการส่งเสริมความสามารถ
ในการตัดสินใจและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จึงท าให้นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียน 
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6. ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการ
เรียนการสอนหรือการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป ดังนี้ 
 6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  
 1.  หากน าการจัดรูปแบบการสอนแบบโยนิโสมนสิการกับนักเรียนคฤหัสถ์นั้น 
ควรมีแผนการปฐมนิเทศก่อนเพ่ือท าความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน แต่ในที่นี้
สาเหตุที่ผู้วิจัยไม่จัดท าแผนปฐมนิเทศเพราะนักเรียน มีพ้ืนฐานความรู้ในกระบวนการคิด
ดังกล่าวมาก่อนแล้ว 
 2.  ครูผู้สอนควรใช้กระบวนการกลุ่มในการจัดการเรียนรู้และสมาชิกภายในกลุ่ม 
ไม่ควรมีจ านวนมากเกินไป และให้นักเรียนแบ่งหน้าที่การท างานให้ชัดเจน หากจ านวน
สมาชิกภายในกลุ่มที่มากเกินไปจะส่งให้นักเรียนเกี่ยงกันท างาน อาจท าให้นักเรียนบางส่วน
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 
 3. การสอนแบบโยนิโสมนสิการ เป็นรูปแบบการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนคิด
อย่างเป็นระบบ คิดอย่างถี่ถ้วน รอบครอบ ส่งผลท าให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 
 4. ความสามารถในการตัดสินใจในวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนจะเกิดขึ้นได้ 
จะต้องอาศัย การฝึกฝน ต้องเน้นให้นักเรียนพยายามคิดให้ละเอียด จะส่งผลท าให้นักเรียน
ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 
 6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป ดังต่อไปนี้ 
 1.  ควรมีการท าวิจัยเพ่ือศึกษาความสามารถในการตัดสินใจในวิชาวิทยาศาสตร์ 
ที่ได้รับการสอนแบบโยนิโสมนสิการ ในระดับชั้นอื่น ๆ  
 2.  ควรมีการท าวิจัยเพ่ือศึกษาความสามารถในการตัดสินใจ โดยใช้การสอน
แบบโยนิโสมนสิการ ในเนื้อหาสาระวิชาอ่ืน ๆ เช่น คณิตศาสตร์ สังคมศึกษาฯ เป็นต้น 
 3.  ควรมีการท าวิจัยเพ่ือศึกษาถึงผลการสอนแบบโยนิโสมนสิการกับตัวแปรอ่ืน 
ๆ ที่นอกเหนือจากความสามารถในการตัดสินใจในวิชาวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์  
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องค์กรแห่งนวัตกรรมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมส าหรับอุตสาหกรรม
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
INNOVATIVE ORGANIZATION OF SMALL AND MEDIUM 

ENTERPRISES (SMES) FOR THE ELECTRICAL AND ELECTRONIC 
INDUSTRIES IN BANGKOK METROPOLITAN REGION. 

 
ศุภชัย ประสพโชค วรุณี เชาวน์สุขุม  ภัทรพล ชุ่มมี 

 
บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาคุณลักษณะทั่วไปของการมุ่งเน้นความเป็น
ผู้ประกอบการ การมุ่งเน้นตลาด การมุ่งเน้นการเรียนรู้ และองค์กรแห่งนวัตกรรม 2) เพ่ือศึกษา
รูปแบบขององค์กรแห่งนวัตกรรม กลุ่มตัวอย่างของวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง 
จากผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่
ได้รับรางวัล SMEs แห่งชาติ ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ 
สมุทรสาคร และปทุมธานี  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง จากพนักงานของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของอุตสาหกรรมไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับรางวัลที่ได้รับรางวัล SMEs แห่งชาติ โดยแจกแบบสอบถามไปยัง
พนักงานจ านวน 520 คน ผลการศึกษา พบว่า การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ การมุ่งเน้นตลาด 
และการมุ่งเน้นการเรียนรู้ ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 
 

ค าส าคัญ : การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ การมุ่งเน้นตลาด การมุ่งเน้นการเรียนรู้ องค์กรแห่ง
 นวัตกรรม 

 
ABSTRACT 

The purpose of this research was 1) to study the general characteristics of 
entrepreneur orientation, market orientation, learning orientation and innovative 
organization. 2) To study the innovation organization model. Sample of qualitative 
research used the specific sample selection of Small and Medium Enterprise 
Enterprises in the Electrical and Electronic Industry to get the SMEs Awards which 
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located in Bangkok, Nonthaburi, Samut Prakarn, Samut Sakhon and Pathum Thani. 
The sample of quantitative research used the specific sample selection of Small 
and Medium Enterprises of the Electrical and Electronic Industry to get SMEs award.  
The questionnaire set was distributed to the 520 employees. The study found that 
entrepreneur orientation, market orientation, learning orientation influence to the 
organization of innovation. 

 
Keywords:  Entrepreneur Orientation, Market Orientation, Learning Orientation, Innovative 
  Organization. 
 
 
1. บทน า 
          ในศตวรรษที่ 21 เป็นยุคกระแสโลกาภิวัตน์เศรษฐกิจโลกเปล่ียนแปลงเกิดสภาวะการ
แข่งขันด้านเศรษฐกิจ รวมถึงสภาพการตลาดที่ความรุนแรง นวัตกรรมสามารถท าให้องค์กรพัฒนา
อย่างรวดเร็วหากมีนโยบายและแนวทางในเรื่องนวัตกรรมชัดเจนก็จะสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว
และม่ันคง ดังจะเห็นได้จากแผนพัฒนา ยุทธศาสตร์  นโยบาย และแผนที่ส่งเสริม ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555-2574 เพ่ือเป็นเข็มทิศในการพัฒนา
ผู้ประกอบการไทย ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ การประสานความ
ร่วมมือกันด้วยนวัตกรรม องค์ความรู้ และเทคโนโลยียุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ประเทศไทยได้มีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมมา
อย่างต่อเนื่อง หากพิจารณาผลการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พบว่า การเติบโต
ของ GDP ภาคอุตสาหกรรมเฉลี่ยอยู่ท่ีเพียงร้อยละ 3 ต่อปี การลงทุนเติบโตเฉลี่ยเพียงร้อยละ 2 ต่อ
ปี มูลค่าการส่งออกภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5.4 ต่อปี และผลิตภาพรวม (Total 
Factor Productivity: TFP) ภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยเพียงร้อยละ 0.7 ต่อปี นโยบายและ
แผนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 – 2564) ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ การจัดท านโยบายและแผน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ได้ให้ความส าคัญกับประเด็นหลักที่คาดว่าจะมี
ผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศใน 10 ปีข้างหน้า ได้แก่ การกระจายความเจริญ เศรษฐกิจและ
การค้า และการเปล่ียนแปลงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม แผนการส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) มีกรอบแนวคิดในการผลักดันให้วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นพลังขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจไทย โดยให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพ่ือให้ด าเนินธุรกิจโดยใช้ความรู้ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ทั้งในระดับสาขาธุรกิจและระดับ



193วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

ผู้ประกอบการ และมุ่งสนับสนุนตามระยะการเติบโตของธุรกิจ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) เป็นแผนการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ มีระดับ
ยุทธศาสตร์ที่ชี้น าทิศทางการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมผลิต
ภาพ การผลิตรวมและในแต่ละภาคการผลิต เพ่ิมสัดส่วนมูลค่าภาคบริการและสินค้าเศรษฐกิ จ
สร้างสรรค์ และประเทศไทย องค์กรแห่งนวัตกรรมมีความส าคัญมากผู้ประกอบการพยายามที่จะ
ปรับองค์กรของตนให้เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม ผู้ประกอบการมีหน้าที่ก าหนดเป้าหมายและสั่งการ 
การจัดบุคคลากรให้เหมาะกับงานถือเป็นองค์ประกอบส าคัญขององค์กร ด้านโครงสร้างองค์กรเป็น
องค์ประกอบส าคัญอย่างหนึ่งของการจัดการกระบวนการด าเนินการภายในองค์กร แสดงถึงการแบ่ง
งาน การจัดกลุ่มงานและการประสานเชื่อมโยงระหว่างงานและกลุ่มงาน วัฒนธรรมองค์กรเป็นความ
เชื่อ ค่านิยมและแบบแผนของพฤติกรรมที่พนักงานมีส่วนร่วม พนักงานแสดงพฤติกรรมการท างาน
ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรด้วยความผูกพันต่อความเชื่อและค่านิยมที่มีร่วมกัน การติดต่อสื่อสาร
ที่มีประสิทธิภาพ การเปิดกว้างในการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร จ าเป็นต้องท าให้
เกิดการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานและมีการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างกัน รวมทั้งต้องน า
ข่าวสารจากลูกค้า  ผู้ใช้บริการ หรือคู่แข่งขันเพ่ือเป็นข้อมูลในการสร้างสรรค์นวัตกรรม วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมไทยมีความสามารถที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้และสามารถกลายเป็นผู้น า
ด้านนวัตกรรมได้ นวัตกรรมในระดับองค์กรเป็นองค์ประกอบหนึ่งในความส าเร็จขององค์กร ปัจจุบัน
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เป็นกลไกส าคัญในการสร้างนวัตกรรมให้กับอุตสาหกรรม นวัตกรรมจะเกิดขึ้น
ได้ต้องอาศัยความรู้และการเรียนรู้ ค้นหาแนวคิดใหม่ เมื่อน านวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การท างานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากกว่าเดิม เพ่ือสามารถสร้างโอกาสใหม่ให้กับองค์กรเพ่ือน าองค์กร
ไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ   
 จากเหตุผลดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการมุ่งเน้นความ
เป็นผู้ประกอบการ การมุ่งเน้นตลาด การมุ่งเน้นการเรียนรู้ เพ่ือการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมของ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อันเป็นประโยชน์ในการน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปใช้ในการ
วางแผนปรับปรุงและแก้ไขปัญหา รวมถึงน าไปพัฒนาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมอ่ืนที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค ์ 
  2.1 เพ่ือศึกษาคุณลักษณะทั่วไปของการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ การมุ่งเน้น
ตลาด การมุ่งเน้นการเรียนรู้ และองค์กรแห่งนวัตกรรมของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมของกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
  2.2 เพ่ือศึกษารูปแบบองค์กรแห่งนวัตกรรมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของ
กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
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3. ขอบเขตการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้ มุ่งท าการศึกษาองค์กรแห่งนวัตกรรมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมส าหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมี
ขอบเขตการวิจัย ดังนี้  
  3.1 ขอบเขตเนื้อหาผู้วิจัยมุ่งศึกษาองค์กรแห่งนวัตกรรมส าหรับวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมส าหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ประกอบด้วย 4 ตัวแปร ประกอบด้วย การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ การมุ่งเน้นตลาด การ
มุ่งเน้นการเรียนรู้และองค์กรแห่งนวัตกรรม  
  3.2 ขอบเขตด้านประชากร  
    การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยมุ่งเน้นศึกษาจากสถานประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมส าหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์และการสื่อสารที่
ได้รับรางวัล SMEs แห่งชาติ ซึ่งผู้ให้ข้อมูลส าคัญ คือ ผู้บริหารของสถานประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับรางวัล SMEs แห่งชาติ ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล    
   กลุ่มตัวอย่างของวิธีการเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง จากผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  คอมพิวเตอร์และการ
สื่อสาร ที่ได้รับรางวัล SMEs แห่งชาติและอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
    กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จาก
พนักงานบริษัทวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
คอมพิวเตอร์และการสื่อสารที่ได้รับรางวัลที่ได้รับรางวัล SMEs แห่งชาติ ในการจัดเก็บข้อมูลการ
วิจัยเชิงคุณภาพจ านวน 34 บริษัท จ านวน 520 คน   
  

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การด าเนินการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed Methods) ประกอบด้วยการ
วิจัยการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จะเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกและเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยการศึกษาในเชิงปริมาณจะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ การวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยเลือกการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ท าการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ บริหารของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์และการสื่อสารที่
ได้รับรางวัล SMEs แห่งชาติ การวิจัยเชิงปริมาณ โดยเลือกการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยแจก
แบบสอบถามให้กับพนักงานจากสถานประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับรางวัล SMEs แห่งชาติ ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล  
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 เครื่องมือมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยสร้างจากทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยท าเป็นแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 5  ตอนดังนี้  
 ตอนที่  1 ข้อมูลทั่วไปของพนักงาน โดยครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายได้ต่อเดือน และประสบการณ์ท างาน   
 ตอนที่  2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ 5 ด้าน คือ ความเป็น
ตัวของตัวเอง ความกล้าเสี่ยง การด าเนินงานเชิงรุก ความก้าวร้าวในการแข่งขัน และความใฝ่ใจใน
ความส าเร็จลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  
 ตอนที่  3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมุ่งเน้นตลาด 6 ด้าน คือ การมุ่งเน้นลูกค้า การมุ่งเน้น
คู่แข่ง การประสานงานความร่วมมือระหว่างภายในหน่วยงาน การรวบรวมความรู้ทางการตลาด 
การเผยแพร่ความรู้นั้นให้กับบุคลากรในองค์กรได้รับรู้ และการน าความรู้นั้นมาตอบสนองให้กับ
ลูกค้า 
 ตอนที่  4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมุ่งเน้นการเรียนรู้ 3 ด้าน คือ การมุ่งมั่นการเรียนรู้ 
การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน และการยอมรับฟังความเห็นที่แตกต่าง   
 ตอนที่  5  ความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์กรแห่งนวัตกรรม 6 ด้าน คือ การบริหารจัดการ
บุคลากร โครงสร้างองค์กร วิสัยทัศน์ กลยุทธ์และเป้าหมาย วัฒนธรรมองค์กร การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ในการศึกษาเพ่ือ
วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย ได้แก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด และค่า
ต่ าสุด  สถิติการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ผู้วิจัยน ามาใช้เพ่ือวิเคราะห์โมเดลสมการ
โครงสร้างการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ การมุ่งเน้นตลาด การมุ่งเน้นการเรียนรู้ และองค์กร
แห่งนวัตกรรม ที่ผู้วิจัยท าการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรมาพัฒนาเป็นกรอบ
แนวคิดการวิจัย และก าหนดให้เป็นโมเดลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วยโปรแกรม 
LISREL เพ่ือตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
 

5. ผลการวิจัย  
  5.1 คุณลักษณะทั่วไปของการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ การมุ่งเน้นตลาด การ

มุ่งเน้นการเรียนรู้ และองค์กรแห่งนวัตกรรมของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ของกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มีลักษณะดังต่อไปนี้    
        5.1.1 จากการศึกษาพบว่า คุณลักษณะของการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ 
ประกอบไปด้วย 5 ปัจจัย ได้แก่ ความเป็นตัวของตัวเอง  ความกล้าเสี่ยง การด าเนินงานเชิงรุก 
ความก้าวร้าวในการแข่งขัน และ ความใฝ่ใจในความส าเร็จ  
      5.1.2 จากการศึกษาพบว่า การมุ่งเน้นตลาด ประกอบไปด้วย 6 ปัจจัย ซึ่งได้แก่ การ
มุง่เน้นลูกค้า การมุ่งเน้นคู่แข่ง การประสานงานความร่วมมือระหว่างภายในหน่วยงาน การรวบรวม
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ความรู้ทางการตลาด การเผยแพร่ความรู้นั้นให้กับบุคลากรในองค์กรได้รับรู้ และการน าความรู้นั้น
มาตอบสนองให้กับลูกค้า   
   5.1.3 จากการศึกษาพบว่า การมุ่งเน้นการเรียนรู้ ประกอบไปด้วย 3 ปัจจัย ได้แก่ การ
มุ่งม่ันการเรียนรู้ การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน และการยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง  
   5.1.4 จากการศึกษาพบว่า ลักษณะขององค์กรแห่งนวัตกรรม ประกอบไปด้วย 6 
ปัจจัย ได้แก่ การบริหารจัดการบุคลากร โครงสร้างองค์กร วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และเป้าหมาย 
วัฒนธรรมองค์กร การสื่อสาร และ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.2 รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ การมุ่งเน้นตลาด 
การมุ่งเน้นการเรียนรู้ และองค์กรแห่งนวัตกรรมของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมของกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ที่ได้จาก
งานวิจัยมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
 

 
 
           กรอบองค์กรแห่งนวัตกรรมที่ได้จากงานวิจัย 
 
6. อภิปรายผล  
    จากคุณลักษณะของการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ การมุ่งเน้นตลาด การ
มุ่งเน้นการเรียนรู้ และองค์กรแห่งนวัตกรรมที่ได้จากการวิจัย อภิปรายผลได้ว่า 1) การมุ่งเน้นความ
เป็นผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการจะต้องมีความเป็นตัวของตัวเอง มีอิสระในการตัดสินใจ มีความ
กล้าเสี่ยงต่อการลงทุน มุ่งปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการให้ดีกว่าคู่แข่ง การเข้าถึงลูกค้าอย่างรวดเร็ว 
ทุ่มเทและมองหาหนทางไปสู่ความส าเร็จ 2) การมุ่งเน้นตลาด ต้องมุ่งมั่นตอบสนองต่อความต้องการ
ของลูกค้า สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องและการให้บริการแกลูกค้าอย่างสม่ าเสมอ 
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ผู้บริหารสูงสุดมีการปรึกษาหารือจุดแข็งและกลยุทธ์ของคู่แข่งอยู่เป็นประจ า การตอบสนองอย่าง
รวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงของคู่แข่งขัน การประสานงานความร่วมมือระหว่างภายในหน่วยงาน
เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกันกระท าอย่างต่อเนื่องสอดคล้องด้วยความร่วมมือกันของทุกฝ่าย การ
เผยแพร่ข้อมูลส าคัญไปยังทั่วทั้งองค์กร ความสามารถในการท างานร่วมกันระหว่างฝ่ายบริการและ
ลูกค้า การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้านั้นให้กับบุคลากรในองค์กรได้รับรู้ ความถี่
ในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์โดยเปรียบเทียบกับความต้องการของลูกค้า การให้ความสนใจกับข้อ
ร้องเรียนของลูกค้าและแนวทางในการจัดการร้องเรียนที่มีประสิทธิผล 3) การมุ่งเน้นการเรียนรู้ โดย
ที่ผู้บริหารให้ความส าคัญในการเรียนรู้ในทุกหน่วยงานว่าการเรียนรู้เป็นสิ่งส าคัญสู่องค์กรแห่ง
นวัตกรรม การฝึกอบรมให้พนักงานเรียนรู้สิ่งใหม่ การหยุดการเรียนรู้คือการเสียโอกาส และการ
เรียนรู้ภายในองค์กรจะท าให้องค์กรอยู่รอด การก าหนดเป้าหมายองค์กรที่ชัดเจน การแลกเปลี่ยน
วิสัยทัศน์ระหว่างผู้บริหารและพนักงานในองค์กร การเปิดใจกว้างยอมรับความคิดเห็นจากผู้อ่ืน การ
ยอมรับสิ่งใหม่ๆ การสนับสนุนให้คิดนอกกรอบ ให้ความส าคัญต่อการพัฒนานวัตกรรม และ
ความคิดแปลกใหม่เป็นสิ่งที่มีค่าต่อองค์กร และ 4) การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม องค์กรจะต้องให้
อิสระทางความคิด สร้างบรรยากาศ สร้างแรงจูงใจในการท างาน เปิดโอกาสให้พนักงานร่วมก าหนด
เป้าหมาย ปลูกฝังนิสัยการเรียนรู้ ส่งเสริมพนักงานร่วมในนวัตกรรม มีแผนพัฒนาและฝึกอบรม
ให้กับพนักงาน มีการแบ่งอ านาจหน้าที่การท างาน องค์กรมีความยืดหยุ่นและการระดมความคิดเห็น
ได้อย่างอิสรเสรี มีการก าหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และเป้าหมายในการสร้างนวัตกรรมอย่างชัดเจน 
เพ่ือขับเคลื่อนองค์กรไปสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม สร้างความเข้าใจร่วมกัน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
นวัตกรรมองค์กร มีการเผยแพร่ข้อมูล การกระจายนโยบายและค าสั่งไปยังทั่วทั้งองค์กร มีการ
สื่อสารกับลูกค้าที่จะท าให้ได้รับข้อมูลที่ส าคัญต่อการสร้างนวัตกรรมในองค์กร มีการพัฒนาองค์กร
โดยเทคโนโลยีสารสนเทศ และการเข้าถึงข้อมูลที่เร็วขึ้น  
 

7. ข้อเสนอแนะ 
            1) ข้อแนะน าส าหรับการวิจัยในอนาคตควรมีการศึกษาวิจัยองค์กรแห่งนวัตกรรมในกลุ่ม
อุตสาหกรรมอ่ืน ควรมีการศึกษาวิจัยปัญหาและอุปสรรคในการสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่ง
นวัตกรรม ควรมีการศึกษาวิจัย ผลกระทบขององค์กรแห่งนวัตกรรมที่มีต่อความได้เปรียบทางการ
แข่งขันของธุรกิจอ่ืน ๆ เพ่ือที่จะสามารถน าข้อมูลจากการวิจัยไปประยุกต์ ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และควรมีการศึกษาวิจัยผลกระทบของตัวแปรแทรกอ่ืนๆ ที่มีผลต่อความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันของธุรกิจภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง   

 2) ประโยชน์ของการวิจัยการวิจัยครั้งนี้ สามารถน าไปเป็นเพ่ือเป็นข้อสนเทศในการพัฒนา
รูปแบบของการด าเนินธุรกิจในประเทศไทย เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับผู้ประกอบการในประเทศไทย การด าเนินงานโดยใช้เครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจให้ธุ รกิจอยู่รอดและเติบโต
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อย่างมั่นคงและยั่งยืนและเพ่ือเป็นข้อพิจารณาในการน าเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ใน
ธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

   3) ควรส่งเสริมและปรับปรุงการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมเพ่ือความส าเร็จในการได้รับรางวัล SMEs แห่งชาติให้มากขึ้น เกณฑ์ในการตัดสินควร
พิจารณาให้ทันต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ควรให้มีการทบทวนและสนับสนุน
ในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์กรหรือผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล SMEs แล้วว่าจะท าอย่างไรให้
องค์กรหรือสถานประกอบการนั้นๆ จะด าเนินการและมีมาตรฐานที่ดีต่อไปอย่างยั่งยืน  
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ปัจจัยความส าเร็จในการด าเนินงานของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2  
ส านักงานตรวจคนเขา้เมอืง 

THE SUCCESS FACTORS OF OPERATION OF IMMIGRATION DIVISION 2 
IMMIGRATION BUREAU  

 
อธิพัฒน์  พงศ์เรืองรอง ไชยา  ยิ้มวิไล 

 

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา (1) ศึกษาปัจจัยความส าเร็จที่ช่วยให้การ

ด าเนินงานของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็นไปด้วยความมี
ประสิทธิภาพ (2) ศึกษาระดับความส าเร็จในการด าเนินงานของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 
ส านักงาน ตรวจคนเข้าเมือง (3) ศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานตามภารกิจของกอง
บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม และคุณภาพการให้บริการต่อผู้ใช้บริการ และ (4) เพ่ือ
ศึกษารูปแบบ/แนวทางท่ีมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการด าเนินภารกิจของกองบังคับการตรวจ
คนเข้าเมือง 2 ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงผสม โดยใช้การวิจัย
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพร่วมกัน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณคือ เจ้าหน้าที่ต ารวจของ
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 จ านวน 328 คน เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย (1) กลุ่มเจ้าหน้าที่ต ารวจระดับผู้บริหาร (ผู้บังคับการถึงรองผู้
ก ากับการ) จ านวน 5 คน  (2) กลุ่มเจ้าหน้าที่ต ารวจระดับผู้ปฏิบัติ (สารวัตรถึงผู้บังคับหมู่) จ านวน 10 
คน และ (3) กลุ่มผู้ใช้บริการจากด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานทั้ง 5 แห่ง ทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ จ านวน 20 คน โดยใช้เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการสนทนากลุ่ม
ย่อย   

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยความส าเร็จในการด าเนินงาน ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก 
โดยด้านทีมงานมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาตามล าดับคือ ด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ด้าน 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ และด้านเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
ส าหรับระดับความส าเร็จในการด าเนินงานของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก โดยด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และด้านคุณภาพ
การให้บริการต่อผู้ใช้บริการ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  

 

                                                           
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยบณัฑิตศึกษาด้านการจดัการ 

มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
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ค าส าคัญ: ปัจจัยความส าเร็จ/การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม/ตรวจคนเข้าเมือง  
 

ABSTRACT 
The objectives of study on “The Success Factors of Operation of 

Immigration Division 2, Immigration Bureau”, were (1) to study the success factors 
affecting the efficient operation of Immigration Division 2, Immigration Bureau (2) to 
study the operation success level of Immigration Division 2, Immigration Bureau  (3) 
to study the current problem situation in operation according to the mission, that 
affecting the crime prevention and suppression, and the quality of service, and (4) 
to study the appropriate approach according to the operation of Immigration 
Division 2, Immigration Bureau. This research was mixed-method research, by using 
quantitative and qualitative study. The quantitative data was collected by 
questionnaire from immigration officer of Immigration Division 2, a total of 328 
persons. The qualitative data was collected by in-depth interview and focus group 
discussion from the key informant, consisted of 1) executive immigration officer 
group (from the rank of Deputy Superintendent to the Commander), a total of 5 
persons 2) operation immigration officer group (from the rank of Squad Leader to 
the Inspector), a total of 10 persons, and 3) Thai and foreigner clients at 
immigration border checkpoint of 5 airports in Thailand, a total of 20 persons.  

The results of the study can be concluded that the overall average of the 
success factors affecting the efficient operation of Immigration Division 2 was high, 
with the issue of Teamwork had the highest average. The other lower average 
issues can be ordered consecutively as follows: Transformational Leadership, 
Human Resources Development, Policy Implementation, and the issue of 
Information Technology had the lowest average among all issue. The overall 
average of operation success level of Immigration Division 2 was high, with the issue 
of Crime Prevention and Suppression had the highest average, and the issue of 
Quality of Service had the lowest average among issue.  

 

Keywords: Success Factor/Crime Prevention and Suppression/Immigration 
 

1. บทน า 
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สถานการณ์โลกยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงในทุกมิติทั้งทาง
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี อันเป็นผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การปรับเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกิจการเมืองโลก ซึ่งท าให้ประเทศต่างๆ ในโลกมีความเชื่อมโยงกัน
มากยิ่งขึ้น โดยผู้คนที่อยู่ห่างไกลกันสามารถติดต่อถึงกันภายในเสี้ยววินาที และสามารถเชื่อมโยงการ
ติดต่อสื่อสารไปได้ทุกแห่ง โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารจึงท าให้
เกิดลักษณะโลกไร้พรมแดนในยุคโลกาภิวัตน์ ประเทศไทยเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบเชิงบวก
จากการเกิดขึ้นของโลกาภิวัตน์เนื่องจากเป็นประเทศที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่สวยงาม มี
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม รวมทั้งรัฐบาลทุกยุคสมัยมีนโยบายการกระตุ้น
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ จึงเป็นสิ่งดึงดูดให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาเป็นจ านวนมากและมี
ปริมาณเพ่ิมข้ึนทุกปี โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2558 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยมาก
ถึง 29,881,091 คน (กรมการท่องเที่ยว, 2559) แต่อย่างไรก็ตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดดของธุรกิจการบินและระบบโลจิสติกส์ ได้ผลให้เกิด
กระแสการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ทั่วโลก แต่ยังเป็นตัวผลักดันให้เกิดกระแสการ
ไหลเวียนของเงินทุน สินค้าและบริการ รวมทั้งการโยกย้ายถิ่นฐาน ปรากฏการณ์เหล่านี้ก่อให้เกิด
การแพร่กระจายของวัฒนธรรม ระบบความคิดความเชื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรม และกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคมในรูปแบบต่างๆ แน่นอนว่า ผลพวงอันหนึ่งก็คือการเติบโตของภาคประชาสังคม 
และองค์กรนอกภาครัฐ (Non–state actors) ต่างๆ ซึ่งก็รวมถึงองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ 
(Transnational Organized Crime: TOC) ที่ได้ขยายธุรกิจของตนไปยังประเทศซึ่งมีระบบ
กฎหมายที่ล้าหลังหรือมีการบังคับใช้กฎหมายที่ย่อหย่อนเพ่ือหลีกเลี่ยงการถูกปราบปราม ซึ่ง
ก่อให้เกิดปัญหายาเสพติด ปัญหาการค้ามนุษย์ และปัญหาการลักลอบขนผู้ย้ายถิ่น ที่ถือเป็น
อาชญากรรมท่ีมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว และองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเข้ามามีบทบาทเพ่ิมมาก
ขึ้นเรื่อยๆ โดยสร้างวงจรอาชญากรรมที่เกี่ยวพันกับการค้ามนุษย์ตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ าอย่าง
ต่อเนื่อง (สักกรินทร์ นิยมศิลป์, 2558, หน้า 233-234) 

ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองมีภารกิจในการตรวจบุคคลและยานพาหนะที่เดินทางเข้ามาใน
และออกไปนอกราชอาณาจักรเปรียบเสมือนประตูของประเทศ รวมทั้งให้บริการคนต่างด้าวขณะ
พ านักอยู่และเป็นแนวหน้าในการรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจส าคัญ
ทั้งงานด้านการให้บริการในการเดินทางข้ามแดนและการรักษาความมั่นคงของประเทศในการสกัด
กั้นบุคคลต้องห้ามหรือไม่พึงประสงค์มิให้เดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรได้ รวมทั้ง
ป้องกันภัยคุกคามต่อความมั่นคงในรูปแบบต่างๆ (ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง, 2558, หน้า 14)  ซึ่ง
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ระหว่างวันท่ี 1 ต.ค.2557 ถึง 30 ก.ย.2558) เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า
เมืองได้ท าการตรวจบุคคลที่เดินทางเข้ามาในและออกไปนอกราชอาณาจักรจ านวน 103,357,834 
คน (คนไทย 26,962,551 คน และคนต่างชาติ 76,394,834 คน) จากข้อมูลดังกล่าวท าให้สรุปได้ว่า 
การเดินทางเข้าออกประเทศในยุคปัจจุบันมักนิยมใช้บริการจากสายการบินมากขึ้น เนื่องจากมีสาย
การบินที่แข่งขันการให้บริการจ านวนมาก อีกทั้งมีเส้นทางการให้บริการเพ่ิมมากขึ้น และราคาค่า
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โดยสารไม่แพงเกินไปเมื่อเทียบกับความคุ้มค่า จึงท าให้ท่าอากาศยานต่างๆ ต้องรองรับผู้มาใช้
บริการจ านวนมาก จากการศึกษาเก่ียวกับสภาพปัญหาของการให้บริการในความรับผิดชอบของกอง
บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 พบว่ามีหลายประการที่ส าคัญ ได้แก่ ปัญหาด้านการควบคุมและการ
ตรวจสอบการให้บริการประชาชนที่มีเป้าหมายเพ่ือความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ ซึ่งที่
ผ่านมาไม่สามารถน ารายชื่อบุคคลต้องห้ามเดินทางเข้าและออกราชอาณาจักรลง ในฐานข้อมูล
ตรวจสอบบุคคลต้องห้ามในทันที ปัญหาด้านการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ที่มีการมอบอ านาจใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติงานอ่ืนใดให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่น้อย
เกินไปจึงท าให้การปฏิบัติในการให้บริการมีความล่าช้า ปัญหาด้านการอ านวยความสะดวก โดย
ไม่ได้มีการจัดให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศหรือระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการ
ให้บริการประชาชนให้มากเท่าที่ควร เป็นต้น นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับปัญหาความล่าช้าในการ
ตรวจหนังสือเดินทางที่พบว่า บางช่วงต้องเข้าคิวรอเป็นแถวยาวมาก โดยเฉพาะช่วงเทศกาลหยุด
ยาว เช่น ช่วงเทศกาลสงกรานต์ เทศกาลปีใหม่ และช่วงเทศกาลตรุษจีน เป็นต้น ซึ่งเหตุการณ์
ดังกล่าวได้ก่อให้เกิดความเครียดทั้ง 2 ฝ่าย โดยท าให้ผู้โดยสารเกิดความไม่ประทับใจ และไม่พึง
พอใจต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ รวมถึงอาจท าให้มีการร้องเรียนเกิดข้ึน  

ดังนั้น การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจึงจ าเป็นต้องมีการวางแนวทางในการปฏิบัติงาน เพ่ือ
น าไปสู่ความส าเร็จในการขับเคลื่อนของการด าเนินงานตามนโยบายส านักงานตรวจคนเข้าเมือง และ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดนั้น ดังนั้น การวิจัยครั้งนี้จึงมุ่งศึกษาใน
ประเด็นที่ส าคัญเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สามารถน าไปปรับระบบการท างานได้ในอนาคต ซึ่งจะช่วยให้
เจ้าหน้าที่ต ารวจตรวจคนเข้าเมืองสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น และประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างมีคุณภาพ  
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 ศึกษาปัจจัยความส าเร็จที่ช่วยให้การด าเนินงานของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 

2 ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพ  
2.2 ศึกษาระดับความส าเร็จในการด าเนินงานของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 

ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง  
2.3 ศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานตามภารกิจของกองบังคับการตรวจ

คนเข้าเมือง 2 ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม และคุณภาพการให้บริการต่อผู้ใช้บริการ  

2.4 เพ่ือศึกษารูปแบบ/แนวทางท่ีมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการด าเนินภารกิจ
ของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 

 

3. ขอบเขตการวิจัย 
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3.1 ขอบเขตด้านพื้นที่ 
การวิจัยครั้งนี้จะท าการศึกษาเฉพาะในพ้ืนที่รับผิดชอบของกองบังคับการตรวจคน

เข้าเมือง 2 ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง คือ ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ (1) 
ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (2) ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานจังหวัด
สงขลา (3) ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานจังหวัดภูเก็ต (4) ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศ
ยานกรุงเทพมหานคร และ (5) ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่ 

3.2 ขอบเขตด้านประชากร 
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยท าการศึกษาข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดย

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 และ 2 เป็นการศึกษาข้อมูลในเชิงปริมาณ จะท าการศึกษาจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ
ระดับผู้ปฏิบัติในสังกัดกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 จ านวน 328 คน ส าหรับวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 
และ 4 เป็นการศึกษาข้อมูลในเชิงคุณภาพ โดยวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 จะท าการศึกษาจากเจ้าหน้าที่
ต ารวจระดับผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติ รวมจ านวน 15 คน และวัตถุประสงค์ข้อที่ 4 จะท าการศึกษาจาก
เจ้าหน้าที่ต ารวจระดับผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติ และผู้ใช้บริการจากด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานทั้ง 
5 แห่ง รวมจ านวน 35 คน  

3.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
การศึกษาในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ 2558-สิงหาคม 2559 

 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
4.1 รูปแบบการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงผสม โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ร่วมกัน เพ่ือให้ได้ค าตอบตามวัตถุประสงค์การวิจัย  

4.2 ผู้ให้ข้อมูล 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณคือ เจ้าหน้าที่ต ารวจของกองบังคับการตรวจ

คนเข้าเมือง 2 จ านวน 328 คน โดยเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเชิง
คุณภาพ ประกอบด้วย (1) กลุ่มเจ้าหน้าที่ต ารวจระดับผู้บริหาร (ผู้บังคับการถึงรองผู้ก ากับการ ) 
จ านวน 5 คน  (2) กลุ่มเจ้าหน้าที่ต ารวจระดับผู้ปฏิบัติ (สารวัตรถึงผู้บังคับหมู่) จ านวน 10 และ  (3) 
กลุ่มผู้ใช้บริการจากด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานทั้ง 5 แห่ง ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 
จ านวน 20 คน โดยใช้เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการสนทนากลุ่มย่อย 

4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
4.3.1 การศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณจากกลุ่มตัวอย่าง ด้วยแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัย

ความส าเร็จ ได้แก่ (1) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (2) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (3) ทีมงาน 
(4) การน านโยบายสู่การปฏิบัติ และ (5) เทคโนโลยี และระดับความส าเร็จในการด าเนินงาน ทั้งนี้ 
แบบสอบถามในการวิจัยได้รับการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดยใช้เทคนิค IOC จากผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 5 ท่าน ซึ่งค่า IOC ในภาพรวมเท่ากับ 0.93 จากนั้นท าการวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นโดยน า
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แบบสอบถามไปท าทดสอบ จ านวน 30 ชุด และน ามาหาค่าความเที่ยงด้วยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค ซึ่งได้ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ .972 

4.3.2 การศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพจากกลุ่มตัวอย่าง ด้วยแบบแบบสัมภาษณ์ พัฒนา
จากข้อมูลเชิงปริมาณในประเด็นที่น่าสนใจและส่งผลต่อกันระหว่างตัวแปร เพ่ือน ามาตั้งเป็นประเด็น
ค าถามส าหรับการสัมภาษณ์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
รวมถึงแนวคิด ข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนารูปแบบ/แนวทางที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
การด าเนินภารกิจของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 

4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4.4.1 การรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้ศึกษาจัดตั้งทีมงานวิจัย จ านวน 5 ชุด เพ่ือ

ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลเชิงปริมาณจากด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานทั้ง 5 แห่ง 
4.1.2 การรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพจะใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการ

สนทนากลุ่มย่อย 
4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

4.5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้ศึกษาใช้ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  

4.5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจะท าการวิเคราะห์และจัดแยกประเด็นตาม
กลุ่มของข้อมูล ตีความ และสรุปข้อมูล เพ่ือเปรียบเทียบทีละประเด็น 

 
5. ผลการวิจัย 

5.1 สรุปผลการศึกษาปัจจัยความส าเร็จที่ช่วยให้การด าเนินงานของกองบังคับการ
ตรวจคนเข้าเมือง 2 ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพ และระดับ
ความส าเร็จในการด าเนินงานของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 

5.1.1 ปัจจัยความส าเร็จในการด าเนินงานของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ใน
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยด้านทีมงานมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาตามล าดับคือ ด้าน
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ และ
ด้านเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด แสดงได้ดังตาราง 
 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยความส าเร็จ โดยภาพรวม 
 

ปัจจัยความส าเร็จ X  S.D. ความหมาย  ล าดับที่ 
1. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 3.64 0.49 มาก 2 
2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3.63 0.51 มาก 3 
3. ทีมงาน 3.70 0.47 มาก 1 
4. การน านโยบายสู่การปฏิบัติ 3.59 0.48 มาก 4 



207วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

5. เทคโนโลยี 3.48 0.65 มาก 5 
 รวม 3.61 0.42 มาก  

 

ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละปัจจัยพบว่า (1) ด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงใน
ภาพรวมของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยมีด้านการมีอิทธิพล
อย่างมีอุดมการณ์มีค่าเฉล่ียมากที่สุด รองลงมาตามล าดับคือ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการ
กระตุ้นทางปัญญา และด้านการค านึงถึงความเป็นเอกัตถะบุคคลมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  (2) ด้านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยมีด้านทัศนคติต่อภารกิจ  มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการให้การศึกษา และด้านการพัฒนางานมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (3) 
ด้านทีมงานในภาพรวมของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยมีด้าน
การมีเป้าหมายร่วมกันมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาตามล าดับคือ ด้านศักยภาพของสมาชิก ด้าน
ปฏิสัมพันธ์ภายในทีมงาน และด้านการสื่อสารภายในทีมงานมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  (4) ด้านการน า
นโยบายไปปฏิบัติในภาพรวมของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยมี
ด้านผู้ปฏิบัตินโยบายมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาตามล าดับคือ ด้านมาตรฐานและวัตถุประสงค์ของ
นโยบาย ด้านวิธีการบริหารงาน ด้านการสื่อสารในองค์การ ด้านการสนับสนุนความช่วยเหลือจาก
ส่วนกลาง และด้านทรัพยากรในการปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด และ (5) ด้านเทคโนโลยี ในภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยมีด้าน Hard ware มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการบริหาร
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้าน Soft ware และ Data Base มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 

5.1.2 ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ใน
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด และด้านคุณภาพการให้บริการต่อผู้ใช้บริการ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  แสดงได้ดังตาราง 
 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความส าเร็จในการด าเนินงาน โดยภาพรวม 
 

ระดับความส าเร็จในการด าเนินงาน X  S.D. ความหมาย  ล าดับที่ 
1. การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 3.72 0.56 มาก 1 
2. คุณภาพการให้บริการต่อผู้ใช้บริการ 3.64 0.52 มาก 2 
 รวม 3.68 0.51 มาก  

 

ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละด้านพบว่า (1) ด้านการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยมีภารกิจด้านการปราบปรามอาชญากรรมมี
ค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด และภารกิจด้านการป้องกันอาชญากรรมมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด และ (2) ด้านคุณภาพ
การให้บริการต่อผู้ใช้บริการในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยมีภารกิจด้านการพัฒนาระบบ
การให้บริการมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด และภารกิจด้านคุณภาพการให้บริการมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
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5.2 สรุปผลการศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน และรูปแบบ/แนวทาง
ที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการด าเนินภารกิจของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 
ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง  

5.2.1 ปัจจัยความส าเร็จในการด าเนินงานของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ใน
แต่ละปัจจัย พบว่า (1) ด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง สรุปได้ว่า ผู้บริหารของต ารวจเป็นผู้ที่มี
อิทธิพลต่อวิธีคิด พฤติกรรม และวิธีการท างานของเจ้าหน้าที่ต ารวจทุกระดับ ทั้งนี้ ภารกิจของงาน
ตรวจคนเข้าเมืองมีลักษณะเฉพาะด้านที่ผู้บริหารต ารวจจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในเนื้องาน  
ในระดับสูงเพ่ือที่จะสามารถสอนงาน ให้ค าปรึกษา และช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้แก่เจ้าหน้าที่
ต ารวจได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงผู้บริหารต ารวจควร มีความสามารถในการสร้างแรงจูงใจให้แก่
เจ้าหน้าที่ต ารวจในการขับเคลื่อนภารกิจให้ประสบผลส าเร็จ  (2) ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
สรุปได้ว่า เจ้าหน้าที่ต ารวจทุกระดับเป็นผู้ที่สมัครใจเข้าสู่ระบบจึงมีทัศนคติที่ดีต่อภารกิจของ      
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ประกอบกับมีวิธีการคัดเลือกโดยใช้ผลการสอบภาษาอังกฤษ เป็น
หลักในการพิจารณา เพ่ือให้ได้เจ้าหน้าที่ต ารวจที่มีความรู้ ความสามารถที่ต้องตรวจสอบเอกสาร 
และอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการชาวต่างชาติ (3) ด้านทีมงาน สรุปได้ว่า เจ้าหน้าที่ต ารวจ
ทุกๆ ฝ่ายทั้งในด้านงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม และด้านงานให้บริการของกองบังคับ
การตรวจคนเข้าเมือง 2 ต่างให้ความส าคัญกับการท างานเป็นทีมอยู่ในระดับสูง เนื่องจากต้องท างาน
ร่วมกันอย่างเชื่อมโยงในแต่ละภารกิจ จึงท าให้มีวัฒนธรรมการประชุมสรุปผลการด าเนินงานที่ผ่าน
มา และประเด็นนโยบายที่ได้รับมอบหมาย และแนวทางก่อนที่จะเริ่มด าเนินภารกิจทุกครั้ง (4) ด้าน
การน านโยบายไปปฏิบัติ สรุปได้ว่า ผู้บริหารต ารวจและเจ้าหน้าที่ต ารวจทุกระดับเห็นว่า การน า
นโยบายไปปฏิบัติที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ควรเกิดจากการ
สื่อสารเพ่ือถ่ายทอดและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับนโยบายให้แก่เจ้าหน้าที่ต ารวจทุกระดับ รวมถึงควร
ต้องมีการประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกที่ท างานร่วมกับกองบังคับการตรวจคนเข้า
เมือง 2 (5) ด้านเทคโนโลยี สรุปได้ว่า เจ้าหน้าที่ต ารวจทุกๆ ฝ่ายทั้งงานป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรม และงานให้บริการของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ต่างให้ความส าคัญกับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน โดยเห็นว่า ระบบ PIBICS เป็นระบบงานที่มีความคลอบคลุม
กับภารกิจของงานด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ และงานด้านการอ านวย
ความสะดวกในการให้บริการตรวจคนเข้าเมืองทั้งขาเข้าและขาออก  

5.2.2 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ที่
ส่งผลกระทบต่อการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม และคุณภาพการให้บริการต่อผู้ใช้บริการ 
ได้แก่ (1) ปัญหาระบบอุปถัมภ์ในการแต่งตั้งผู้บริหารต ารวจที่ไม่เข้าใจภารกิจของงานตรวจคนเข้า
เมืองให้ด ารงต าแหน่งที่เป็นภารกิจส าคัญ ซึ่งส่งผลให้เกิดการสั่งงานที่ผิดพลาดต่อการปฏิบัติงาน (2) 
ปัญหาความขัดแย้งอันเกิดจากขาดจิตส านึกความรับผิดชอบในงาน และมีการผลักภาระที่ตนเอง
รับผิดชอบไปให้เพ่ือนร่วมงาน (3) เจ้าหน้าที่ต ารวจฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองไม่มีคู่มือเอกสารที่จ าเป็น
ต่อการอ้างอิงในการด าเนินงาน ซึ่งท าให้เกิดปัญหาความกดดันในการท างานที่ต้ องอ้างอิง
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กฎระเบียบ และข้อปฏิบัติที่มากมาย และหากมีการปฏิบัติงานที่ผิดพลาดจะส่งผลกระทบต่อความ
มั่นคงของชาติ (4) เจ้าหน้าที่ต ารวจฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
โดยเฉพาะในช่วงเทศกาล และฤดูท่องเที่ยว (5) สภาพบรรยากาศในการท างานมีความเสี่ยงสู ง
เน่ืองจากต้องพบเจอกับผู้รับบริการท่ีหลากหลายเชื้อชาติ และวัฒนธรรม รวมถึงรูปแบบของการ
ท างานต้องเร่งท างานภายใต้ระยะเวลาที่จ ากัดและเร่งด่วน (6) ปัญหาด้านงบประมาณเพ่ือน ามาใช้
พัฒนา และบ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยีในการท างานที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน (7) 
ปัญหาด้านความเสถียรของระบบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย
ความล่าช้า (8) ระบบ PIBICS ยังคงขาดการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลกับหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ส าคัญ
และจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน ท าให้ข้อมูลไม่อัพเดทให้เป็นปัจจุบัน (9) ปัญหาด้านการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ เกิดจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ส่งผลให้การก่อ
อาชญากรรมข้ามชาติ และการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ท าให้เจ้าหน้าที่
ต ารวจท างานได้ยากเพ่ิมมากขึ้น และ (10) ปัญหาด้านการให้บริการท่ีบางช่วงอาจเกิดความล่าช้า 
จึงท าให้ผู้ใช้บริการบางรายเกิดไม่พึงพอใจ และใช้สื่อโซเซียลมีเดียให้ข่าวการท างานของเจ้าหน้าที่
ต ารวจ ประกอบกับผู้ใช้บริการจากสนามบินส่วนใหญ่มักเข้าใจว่างานตรวจคนเข้าเมืองเป็นงาน
บริการ โดยไม่รู้ว่าเป็นงานด้านความม่ันคง 

5.2.3 แนวทางท่ีเหมาะสมกับการด าเนินภารกิจของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 
2 ประกอบด้วย (1) การให้ความส าคัญกับเรื่องการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลของอาชญากรรมข้าม
ชาติให้มีความเป็นปัจจุบัน และมีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่ต ารวจ
สามารถเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในประเด็นนี้ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ต้องมีการ
พัฒนาเจ้าหน้าที่ต ารวจให้มีศักยภาพสูง และพร้อมพัฒนาตนเองเพ่ือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง 
(2) การสร้างและพัฒนาทีมงานที่มีประสิทธิภาพสูงที่สามารถท างานร่วมกันภายใต้เป้าหมายเดียวกัน 
และท างานทดแทนกันในยามจ าเป็นได้เป็นอย่างดี ซึ่งผู้บริหารต้องมีสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้
ให้แก่เจ้าหน้าที่ต ารวจในการท างานเป็นทีมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือช่วยให้การขับเคลื่อนนโยบายที่ได้รับ
มอบหมายให้เป็นไปด้วยความราบรื่น (3) ผู้บริหารต้องมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเพ่ือสร้าง
อุดมการณ์ในการท างานให้เจ้าหน้าที่ต ารวจเกิดทัศนคติต่อภารกิจ และมีความมุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงผู้บริหารต้องแสวงหาทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานตามภารกิจ เพ่ือช่วยให้
การน านโยบาย   ที่ได้รับมอบหมายไปปฏิบัติบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด (4) การ
ประชาสัมพันธ์สื่อสารข้อมูลอย่างต่อเนื่องเพ่ือช่วยให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้ตรงกันว่า งานตรวจคน
เข้าเมืองเป็นภารกิจด้านความมั่นคงของประเทศ ซึ่งการรับรู้ในประเด็นนี้จะช่วยให้ประชาชนเข้าใจ 
และให้ความร่วมมือต่อการด าเนินงานตามข้ันตอนของเจ้าหน้าที่อย่างสมัครใจ 
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6. อภิปรายผล 
ปัจจัยความส าเร็จในการด าเนินงานของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ทั้ง 5 ตัวแปร 

และระดับความส าเร็จในการด าเนินงานของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 สามารถอภิปราย
ผลการวิจัยตามล าดับดังนี้ 

6.1 ปัจจัยความส าเร็จด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก โดยด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีค่าเฉลี่ยด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์มากที่สุด ซึ่ง
ผลวิจัยได้ชี้ให้เห็นว่า ผู้บริหารของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ถือเป็นผู้ที่มีอิทธิพลในระดับสูง
ที่มีต่อพฤติกรรมการท างานของเจ้าหน้าที่ต ารวจตามนโยบายที่มอบหมายอย่างมาก ซึ่งสอดคล้อง
กับผลวิจัยเชิงคุณภาพที่พบว่า ผู้บริหารของต ารวจเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อวิธีคิด พฤติกรรม และวิธีการ
ท างานของเจ้าหน้าที่ต ารวจทุกระดับ อาจเป็นเพราะวัฒนธรรมต ารวจที่มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ต ารวจ
ระดับผู้ปฏิบัติท าตามค าสั่งอย่างเคร่งครัด โดยใช้การสั่งการตามล าดับชั้นเพ่ือช่วยกระตุ้น และก ากับ
ให้เกิดความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายและภารกิจที่มีการมอบหมาย ซึ่งลักษณะของวัฒนธรรม
ต ารวจจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถปลูกฝังความเชื่อ ค่านิยม และสร้างแรงบันดาลใจให้เจ้าหน้าที่
ต ารวจมีความกระตือรือร้น และปฏิบัติตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้โดยง่าย ผลวิจัยมีความสอดคล้อง
กับแนวคิดของ Bass, B.M. and Avolio, B.J. (1994, p.7) ที่กล่าวว่า ผู้น าจะมีความสามารถ   ใน
การกระตุ้นให้ผู้ตามเกิดความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายและภารกิจที่ก าหนดขึ้น ซึ่งสอดคล้อง กับ
ที่ Julian Barling, Weber Tom and Kelloway E. Kevin (1966, p. 827-832) ได้ให้ความเห็นไว้
ว่า ผู้น าจะมีความสามารถในการจูงใจและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ตามมีความกระตือรือร้น และทุ่มเท 
ความพยายามในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายได้ตามที่ก าหนดไว้  

6.2 ปัจจัยความส าเร็จด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก โดยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีค่าเฉลี่ยด้านทัศนคติต่อภารกิจมากที่สุด ซึ่งชี้ให้เห็นว่า 
เจ้าหน้าที่ต ารวจของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจต่อภารกิจใน
ความรับผิดชอบเป็นอย่างดี และสอดคล้องกับผลวิจัยเชิงคุณภาพที่พบว่า เจ้าหน้าที่ทุกระดับในกอง
บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 มีทัศนคติที่ดีต่อภารกิจ และตั้งใจโยกย้ายเข้ามาท างานโดยสมัครใจ 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของชูชัย สมิทธิไกร (2538, หน้า 8-9) ที่ได้กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากรเป็น
การปลูกฝังทัศนคติ และช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน เพ่ือช่วยท าให้
องค์การประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของตะวัน ตระการฤกษ์ 
(2559, หน้า 171) ที่ศึกษาพบว่า เจ้าหน้าที่ต ารวจมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับการท างาน ได้แก่ 
การมีทัศนคติเชิงบวกต่อภารกิจด้านการปราบปรามยาเสพติด และมีการเข้าร่วมกิจกรรมกับส่วน
ราชการอ่ืนๆ อย่างต่อเนื่องในภารกิจด้านการป้องกันปัญหายาเสพติด ประกอบกับเมื่อเจ้าหน้าที่
ต ารวจที่ย้ายเข้ามาท างานในกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ครั้งแรกจะมีการให้ความรู้ และ
ความเข้าใจต่อภารกิจหลักในหน้าที่โดยกระบวนการฝึกอบรมตามระบบของต ารวจอย่างเข้มข้น  

6.3 ปัจจัยความส าเร็จด้านทีมงานในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยด้านทีมงาน 
มีค่าเฉลี่ยด้านการมีเป้าหมายร่วมกันมากที่สุด ซึ่งชี้ให้เห็นว่า เจ้าหน้าที่ต ารวจทุกคนในทีมงานต่าง
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ตระหนักถึงความส าคัญของภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และมีเป้าหมายที่สอดคล้องกันในการท างาน 
เพ่ือช่วยให้กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 มีผลการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และบรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนด ซึ่งสอดล้องกับผลวิจัยเชิงคุณภาพที่พบว่า เจ้าหน้าที่ต ารวจทุกคนในทีมงานต่าง
รับรู้มีความเข้าใจ และมีเป้าหมายร่วมกันอย่างชัดเจนในบทบาทหน้าที่ของตนเมื่อต้องด าเนินการ
เนื่องมาจากหัวหน้าทีมให้ความส าคัญกับการประชุมสรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา และประเด็น
นโยบายที่ได้รับมอบหมาย และแนวทางส าคัญก่อนที่จะเริ่มด าเนินภารกิจทุกครั้ง จึงท าให้เจ้าหน้าที่
ต ารวจทุกคนในทีมรับรู้มีความเข้าใจ และมีเป้าหมายร่วมกันอย่างชัดเจนในบทบาทหน้าที่ของตน
เมื่อต้องด าเนินการ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ Francis, D. and Young, D. (1979, p.8) ที่ได้
กล่าวว่า ทีมงาน จะช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถร่วมท างานด้วยกันได้ดี และสามารถผลิตผลงานได้
มีคุณภาพสูง และ Johnson, D.W. and Johnson, R.T. (1991, p.436) ได้กล่าวไว้ในแนวทาง ที่
สอดคล้องกันว่า ทีมงานจะช่วยให้เกิดการปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ร่วมกัน ทั้งนี้ 
ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2546, หน้า 23-25) ได้ให้ความเห็นที่สอดคล้องกับผลวิจัยเกี่ยวกับเป้าหมายใน
การท างานเป็นทีมไว้ว่า เป้าหมายจะช่วยท าให้เกิดพัฒนาการทีมงาน และสมาชิกมีการทุ่มเทความ
พยายามในการท างาน เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จตามที่ทีมต้องการ 

6.4 ปัจจัยความส าเร็จด้านการน านโยบายไปปฏิบัติในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
โดยด้านการน านโยบายไปปฏิบัติมีค่าเฉลี่ยด้านผู้ปฏิบัตินโยบายมากที่สุด ซึ่งชี้ให้เห็นว่า การน านโยบาย
ไปปฏิบัตินั้น ปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อนนโยบายให้บรรลุผลส าเร็จคือ ผู้ปฏิบัตินโยบาย ซึ่งผลวิจัย
มีความสอดคล้องกับแนวคิดของ Donald S.Van Meter  and Carl E. Van Horn (1975, p. 208) ที่
ได้ให้ค านิยามว่า การน านโยบายไปปฏิบัติเป็นการด าเนินการโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลทั้งในภาครัฐ 
และภาคเอกชน โดยมุ่งที่จะก่อให้เกิดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์จากการตัดสินใจด าเนินนโยบาย
ที่ได้ก าหนดไว้ก่อนหน้านั้นแล้ว จึงอาจกล่าวได้ว่า การน านโยบายไปปฏิบัติเป็นความสามรถในการ
ด าเนินงาน ซึ่งสอดคล้องกับที่ศุภชัย  ยาวะประภาษ (2545, หน้า 87-91) ได้กล่าวไว้ว่า การน า
นโยบายไปปฏิบัติเป็นการด าเนินการให้เกิดผลส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายของนโยบาย และปิยากร  
หวังมหาพร (2554, หน้า 18) ได้กล่าวสรุปในแนวทางเดี่ยวกันว่า การน านโยบายไปปฏิบัติเป็น
กระบวนการการด าเนินการของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือแปลงนโยบายมาเป็นโครงการหรือ
กิจกรรมที่เป็นรูปธรรม ผลการวิจัยชี้ให้เห็นได้ว่า เจ้าหน้าที่ต ารวจกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 
ได้มีการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
ในระดับนโยบาย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ George C. Edwards (1980, pp. 147-171) ที่เห็นว่า 
ทัศนคติของนักปฏิบัติโดยเฉพาะการยอมรับต่อนโยบายของผู้ปฏิบัติ เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อ
ผลส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ นอกจากน้ี วรเดช  จันทรศร (2551, หน้า 463-466) ได้ให้
ความเห็นเกี่ยวกับตัวผู้ปฏิบัติงานที่จะช่วยให้การน านโยบายไปปฏิบัติประสบผลส าเร็จ ได้แก่  (1) 
การคัดสรรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (2) บุคลิกภาพของผู้ปฎิบัติ (3) ทัศนคติที่มีต่อนโยบาย (4) ทักษะ
การด าเนินงานและความรู้ ความสามารถ (5) ระดับการยอมรับในเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ
นโยบาย และ (6) ความเต็มใจในการปฏิบัติงาน 
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6.5 ปัจจัยความส าเร็จด้านเทคโนโลยีในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยมีด้าน 
Hard ware มากที่สุด ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทและ
ส่งผลกระทบต่อผลผลิต วิธีการท างาน และพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ต ารวจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องน าวิทยาการสมัยใหม่เข้ามาปรับใช้ใน
หน่วยงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีคุณภาพ ผลการวิจัย
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.2555-2564 ที่ก าหนดให้หน่วยงานใน
สังกัดมีการน าระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมมาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยสนับสนุนการ
ก าหนดกรอบอัตราและจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้พิเศษที่ทันสมัยให้เพียงพอ และเหมาะสม
ต่อการปฏิบัติงาน ประกอบกับส านักงานตรวจคนเข้าเมืองได้จัดท าโครงการไว้รองรับยุทธศาสตร์
ดังกล่าว ได้แก่ (1) โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และจัดเก็บ
ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (2) โครงการช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ (Automatic Channel) 
และ (3) โครงการพัฒนาระบบประชุมวีดีทัศน์ทางไกล (VEO Conference) จึงท าให้มีความพร้อม
ในด้านดังกล่าว โดยเจ้าหน้าที่ต ารวจทุกระดับเห็นว่า กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 มีการน า
เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ใช้งานได้ง่ายมาใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งผลวิจัยเชิงคุณภาพพบว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจ
ทั้งงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม และงานให้บริการของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 
ต่างให้ความส าคัญกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน โดยเห็นว่า ระบบ PIBICS เป็น
ระบบงานที่มีความคลอบคลุมกับภารกิจของงานด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้าม
ชาติ และงานด้านการอ านวยความสะดวกในการให้บริการตรวจคนเข้าเมืองท้ังขา เข้าและขาออก  
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Richard L. Daft (2000, p.254) ที่ได้กล่าวว่า เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่
องค์การน ามาใช้ให้เกิดผลงานขึ้นตามวัตถุประสงค์ที่วางเป้าหมายไว้  

6.6 ความส าเร็จในการด าเนินงานของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ด้านการป้องกัน
และปราบปรามอาชญากรรมได้ชี้ให้เห็นว่า กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ด าเนินการผลักดันให้
คนต่างด้าวต้องห้ามออกไปนอกราชอาณาจักรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของนโยบาย
ความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2558-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ.
2556-2560) และยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ (มติคณะรัฐมนตรี พ.ศ.2555) 
ที่มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลจังหวัด เพ่ือ
น าไปสนับสนุนการพัฒนาระบบสารสนเทศการตรวจคนเข้าเมืองให้ทันสมัยและเชื่อมโยงข้อมูล
สารสนเทศระหว่างส่วนราชการไทยที่เก่ียวข้อง รวมถึงการจัดท าแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลประวัติ
บุคคล/การเชื่อมโยง/ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยเชิงคุณภาพที่พบว่า ภารกิจ
หลักของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 เป็นภารกิจด้านความมั่นคงของประเทศ ท าให้การ
ปรับปรุงคุณภาพการท างานจึงมุ่งเน้นไปท่ีการสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะการติดตาม จับกุม และขยายผลผู้กระท าผิดของ
ชาวต่างชาติ ที่อาศัย  การมีข้อมูลของอาชญากรรมข้ามชาติที่จะหลบหนีเข้ามาในราชอาณาจักรไทย 
รวมถึงเจ้าหน้าที่ต ารวจมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและสอดคล้องกับภารกิจ ซึ่งสอดคล้อง
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กับงานวิจัยของตะวัน ตระการฤกษ์ (2559, หน้า 152) ที่ได้ศึกษาพบว่า เทคโนโลยีที่สนับสนุนการ
ท างานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ โปรแกรม TeamViewer โปรแกรม Line 
Computer แม่ข่าย และระบบฐานข้อมูลทะเบียนยานพาหนะในระบบ Polis ที่อยู่ในสภาพพร้อม
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูง และแนวทางสอดคล้องกับ
งานวิจัยของเฉลิมพรหม  อิทธิยาภรณ์ (2558, หน้า 206) ที่ศึกษาพบว่า การยกระดับความสามารถ
ของเจ้าหน้าที่ต ารวจอาจท าได้หลายวิธีการ ซึ่งส านักงานต ารวจแห่งชาติควรสนับสนุนให้มีการน า
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในพ้ืนที่มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
โดยเฉพาะหากสามารถใช้ระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องได้แล้วย่อมจะ
ชว่ยให้การยกระดับความสามารถในการปฏิบัติมีประสิทธิภาพเพ่ิมสูงมากยิ่งขึ้น ส าหรับความส าเร็จ
ในการด าเนินงานด้านคุณภาพการให้บริการต่อผู้ใช้บริการ 

 

7. ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 
7.1 ด าเนินการทดสอบประเมินผลความสามารถของบุคคลทั้งข้อเขียน และการแสดง

วิสัยทัศน์ เพ่ือขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการแต่งตั้งเพ่ือด ารงต าแหน่งผู้บริหารต ารวจของ
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 และเสนอให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติเมื่อถึงวาระแต่งตั้ง โยกย้าย 

7.2 ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาจัดท าหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานสากลในการฝึกอบรมความรู้ 
และความเชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆ เช่น ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายคนเข้าเมือง ความรู้เกี่ยวกับ
ระเบียบและวิธีปฏิบัติของหน่วยงาน การสื่อสารภาษาต่างประเทศ เป็นต้น โดยก าหนดให้เจ้าหน้าที่
ต ารวจที่ผ่านการอบรมมีการสรุปองค์ความรู้ และจัดกิจกรรมสนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวไปสู่
เพ่ือนร่วมทีมคนอ่ืนๆ 

7.3 สนับสนุนให้มีการจัดท าคู่มือ/เอกสาร หรือจัดท าไฟล์แนวทางการปฏิบัติงาน เผยแพร่ให้
คนในหน่วยงานได้น าไปใช้ส าหรับเรียนรู้และเพ่ิมทักษะการปฏิบัติงานเพ่ิมเติม  

7.4 ก าหนดหลักเกณฑ์ส าหรับการหมุนเวียนหน้าที่ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ
ภายในทีม โดยให้หัวหน้าทีมเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ และรายงานผลต่อผู้บริหารต ารวจรับทราบ 
ซึ่งจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ต ารวจทุกคนได้รับรู้ถึงความยากล าบากในการปฏิบัติงานที่ตนไม่ได้รับผิดชอบ 
และเกิดความเห็นอกเห็นใจเพื่อนร่วมทีม ทั้งเป็นการช่วยลดความขัดแย้ง และเกิดทัศนคติที่ดีต่องาน
ที่ตนเองรับผิดชอบ  

7.5 สนับสนุนมีกิจกรรมสร้างขวัญก าลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ต ารวจในระดับปฏิบัติงาน โดย
ชมเชยผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเพ่ือเป็นตัวอย่างให้แก่คนอ่ืนๆ โดยเป็นเงินรางวัล และโล่รางวัล 
รวมไปถึงการจัดสวัสดิการในด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

7.6 สนับสนุนให้ทีมงานมีการสร้างช่องทางเพ่ิมเติมในการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ต ารวจ
ทุกระดับ เช่น กล่องรับฟังความคิดเห็น อีเมล์ กลุ่มไลน์ ฯลฯ แล้วน ามาสรุปผลในการประชุมทีมงาน 
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เพ่ือเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงพัฒนาระบบการท างานให้ดีขึ้น โดยให้
อิสระทางความคิด แต่พิจารณาจากข้อเสนอแนะที่สามารถปฏิบัติได้จริงเป็นหลัก 

7.7 สนับสนุนให้ทีมงานมีการจัดท าโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
หน่วยงานต่างๆ  โดยมีการจัดทีมพ่ีเลี้ยงลงไปช่วยสอน และร่วมเขียนโครงการอย่างใกล้ชิด 

7.8 จัดกิจกรรมส ารวจสภาพปัญหา และความต้องการของเจ้าหน้าที่ต ารวจ และ
ผู้รับบริการ เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการท างานที่สอดคล้อง
กับการแก้ไขปัญหาได้จริง และตอบสนองความต้องการที่ตรงประเด็นและมีประสิทธิภาพ  

7.9 จัดท าค าของบประมาณเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการให้ 
บริการ เช่น การจัดซื้อจัดหาเครื่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น
และทันสมัยต่อการใช้งานที่มีความเสถียรสูง  มุ่งเน้นคุณภาพโดยค านึงถึงความคุ้มค่า  

7.10 เข้าร่วมกิจกรรมของส่วนราชการต่างๆ ที่ขอสนับสนุนความร่วมมือในด้านต่างๆ  
7.11 สนับสนุนกิจกรรมการสร้างและขยายเครือข่ายในการปฏิบัติงาน เช่น หน่วยงาน

ต่างๆ เพื่อพูดคุยถึงความเป็นไปได้ในการปฏิบัติงานร่วมกัน อาสาสมัครชุมชนหรือก านัน ผู้ใหญ่บ้าน
เพ่ือเป็นสายตรวจคนต่างด้าวที่เข้ามาอาศัยในพ้ืนที่ต่างๆ เป็นต้น 

7.12 สนับสนุนมีการประสานกับหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือจัดท าบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการเปิดเผยข้อมูลที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน รวมไปถึงการขอ
อนุญาตให้มีการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลดังกล่าวกับระบบฐานข้อมูล PIBICS เพ่ือให้มีข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบัน และสะดวกต่อการปฏิบัติงานผ่านระบบออนไลน์แบบเรียลไทม์ 

7.13 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจของงานตรวจคนเข้าเมือง
ผ่านสื่อต่างๆ และจัดท าป้ายสโลแกน ค าขวัญของหน่วยงานเพื่อสื่อสารกับผู้รับบริการ 

7.14 จัดท า Campaign รณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้สาธารณชนรับทราบถึงขั้นตอน
ในการปฏิบัติงานของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ โทรทัศน์ สื่อ
สิ่งพิมพ์ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ในการรับรู้ถึงวิธีการด าเนินการพิธีการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
และการขอความร่วมมือในการตรวจสอบข้อมูล เมื่อมีการเดินทางผ่านเข้าหรือออกนอกประเทศ  
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การตีความสังขารธรรมด้วยภาษาบาลีเพื่อขจัดความขัดแย้ง 
THE PALI INTERPRETATION OF SAṄKHĀRA-DHAMMA FOR RESOLVING 

CONFLICTS 
 

พระมหาดวงรัตน์  ตรตโน 
  

บทคัดย่อ 
บทความทางวิชาการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์การตีความสังขาร

ธรรมด้วยภาษาบาลีและสภาวธรรมแห่งสังขารธรรม ว่าสังขารธรรมมีกระบวนการขัดแย้งในตนเอง
และสังคมอย่างไร 2) เพ่ือเสนอพุทธวิธีขจัดความขัดแย้งภายในตนเองและสังคม 

ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่าค าว่า  “สังขาร” ประกอบด้วย ส  เป็นอุปสรรค บทหน้า ลง
ในความหมายว่า ร่วมกัน + กร ธาตุ ในความกระท า  เปลี่ยน กร เป็น ขระ + ณ ป๎จจัย ลงมาแล้ว
ลบทิ้งและมีอ านาจท าทีฆะสระสั้นให้ยาว คือ ท า ขร เป็น ขาร ส าเร็จรูปเป็น สังขาร แปลว่า 
ธรรมชาติที่ท างานร่วมกัน โดสภาวธรรม หมายถึง รูปนาม ขันธ์ 5 (รูป เวทนา สัญญา สังขาร 
วิญญาณ) ที่ท างานร่วมกัน เมื่อท างานร่วมกันจึงน าไปสู่ความขัดแย้งในตัว รวมเรียกว่าสังขารทุกข์ 
ที่สุดน าไปสู่ความขัดแย้งระหว่างคนกับคนและคนกับสังคม พระพุทธองค์จึงตรัสวิธีในการขจัดความ
ขัดแย้งด้วยป๎ญญา และหลักธรรมในโอวาทปาฏิโมกข์ รวมพุทธวิธีเพ่ือขจัดความขัดแย้งในสังขาร
ธรรมท้ังหมด 12 ประกอบด้วยภายใน 4 ได้แก่ (1) สพฺพปาปสฺส  อกรณ   (2)กุสลสฺสูปสมฺปทา (3) 
สจิตฺตปริโยทปน  (4) อธิจิตฺเต จ และพุทธวิธีขจัดความขัดแย้งสังขารธรรมของสังคมด้วยวิธีการ 8 
ดังนี้  (1) ขนฺตี  (2) ตีติกฺขา  (3)  ปร   วิเห ยนฺโต  (4) อนูปวาโท (5) อนูปฆาโต (6) ส วโร  (7) 
มตฺตํฺํุตา  จ  ภตฺตสฺมึ  (8) ปนฺตํฺจ  สยาสน   

 
ค าส าคัญ : การตีความ, สังขารธรรม, ขจัดความขัดแย้ง 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 

                                                           
 ประจ าสาขาวิชาภาษาบาลี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ วิทยาเขตเชียงใหม่ 
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 The purposes of academic paper were: 1) to study and analyze the Pali 
interpretation of Saṅkhāra-dhamma (compounded things) and natural conditions 
that are controversial in themselves and society, and 2) to propose the Buddhist 
ways for resolving internal and social conflicts. The results were found that: 
 The term of ‘Saṅkhāra’ is of the Saṃ prefix, meaning ‘together’ and the 
Kara root implying doing. Kara can be Khara, and the ṇ suffix can be put and 
changed as Khāra, finally being Saṅkhāra. Saṅkhāra, a term figuring prominently 
in Buddhism, means 'that which has been put together', that is, Pañca-khandha (five 
aggregates: corporeality, feeling, perception, mental formations, and consciousness). 
Since all of them work together, thus leading to a conflict, being called Saṅkhāra-
dukkha.  Eventually they lead to the conflicts between people and people, and the 
people and the society. The Buddha used Paññā (wisdom) to eliminate the conflicts 
by ways of taking Buddha-dhamma of Ovādapāṭimokha (the Principal Teaching). 
Here, the 12 Buddhist ways for resolving internal and social conflicts can be 
mentioned. The internal conflicts can be solved by: 1) Sabbapāpassa akaraṇaṃ (not 
to do any evil), 2) Kusalassūpasampadā (to cultivate good), 3) Sacittapariyodapanaṃ 
(to purify the mind) and 4) Adhicitte ca (to devote oneself to higher concentration). 
Last, the social conflicts can be resolved by: 1) Khantī (patience), 2) Tītikkhā 
(forbearance), 3) Paraṃ viheṭhayanto(not to do harm others), 4) Anūpavādo(not to 
revile), 5) Anūpaghāto (not to do any harm), 6) Saṃvaro(restraint), 7) Mattaññutā ca 
Bhattassamiṃ (to be moderate in taking food) and 8) Pantanca sayāsanaṃ (to dwell 
in a secluded place). 
 

Keywords: The Interpretation, Saṅkhāra-dhamma (compounded things),  Resolving 
     Conflicts 
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1. บทน า 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ค าว่า  “โลก” ในทางพระพุทธศาสนาหมายมี 3 ประเภทคือ 1. สังขารโลก 2.สัตวโลก 3.
โอกาสโลก (วิ.มหา. (ไทย) 1/2/2) สัตว์ทั้งหลายเกิดและมีรูปนามขันธ์ 5 การเกิดอยู่ในโลกไม่ว่าจะ
เป็นทุคติภูมิ 4 คือ นรก เปรต อสุรกาย เดรัจฉาน จนถึงสุคติภูมิมีมนุษย์ เทวดาเป็นต้น เป็นที่ทราบ
กันอยู่แล้วว่าเป็นภูมิที่เต็มไปด้วยความทุกข์  รวมถึงการเกิดเป็นสัตว์ที่อยู่ในโลกทั้ง 3 คือ กามภูมิ 
รูปภูมิ อรูปภูมิ รวมเรียกว่า “โลก” สัตว์ที่ยังไม่เข้าถึงพระนิพพานก็ต้องวนเวียนเกิดอยู่ในโลกทั้ง  3  
หาที่สุดไม่พบ ในทัศนะทางพระพุทธศาสนาเถรวาท การเกิดแล้วเกิดอีก ไม่ว่าจะเป็นภพภูมิไหนก็
ตาม วนเวียนอยู่อย่างนี้จึงมีแต่โทษมีพิษร้ายแรงเหมือนกันหมด จึงเรียกว่า วัฏฏสงสารที่เป็นยาพิษ 
(ขุ.อิติ (ไทย) 25/38/386)  การเกิดภพภูมิไหนก็ตามพระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นทุกข์ทั้งสิ้น  ดังที่ตรัสไว้
ในธัมมจักกัปปวัตนสูตรว่า “ภิกษุทั้งหลาย ทุกขอริยสัจ คือ แม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ แม้ความแก่ก็
เป็นทุกข์ แม้ความเจ็บก็เป็นทุกข์ แม้ความตายก็เป็นทุกข์ ความประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักก็เป็น
ทุกข์ ความพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักก็เป็นทุกข์ ความไม่ได้สิ่งที่ปรารถนาก็เป็นทุกข์ โดยย่นย่อ
อุปาทานขันธ์ 5 ก็เป็นทุกข์” (ส .มหา.(ไทย) 19/1081/593) พระองค์สรุปว่า “การมีขันธ์ล้วนแล้วแต่
เป็นทุกข์ทั้ งสิ้ น  พระมหาบรมโพธิสัตว์ เจ้ าทรงเห็นว่ า  ภพเป็นแดนเกิดแห่ งกองทุกข์ ”  
(พระพุทธรักขิตเถระ,2552) ตราบที่สรรพสัตว์ยังเกิดอยู่ต้องตกอยู่สภาพภายใต้อ านาจครอบง าแห่ง
ทุกข์ สิ่งที่ตกภายใต้อ านาจแห่งความเป็นทุกข์ก็คือสังขาร แม้ประเพณีวัฒนธรรมไทย ขณะคนมี
ความทุกข์สังคมไทยทุกข์ภาคมักจะไปสวดบังสุกุลตาย หรือตอนสวดงานคนตายก่อนจะท าฌาปนกิจ 
พระสงฆ์ก็จะไปสวดหน้าศพด้วยการพิจารณาสังขารด้วยพระบาลีว่า  

อนิจฺจา วต สงฺขารา        อุปฺปาทวยธมฺมิโน 
            อุปฺปชฺชิตฺวา นิรุชฺฌนฺติ       เตส วูปสโม สุโข  
  (ที.มหา. (บาลี) 10/272/171) 

เป็นที่เข้าใจกันว่า พระบาลีนี้เป็นสิ่งที่ประเสริฐ แก้อัปมงคลในชีวิต ก่อให้เกิดความสงบสุข
แห่งชีวิตต่อไป อันนี้เป็นความแค่ความเชื่อของสังคมไทยส่วนใหญ่ ความจริงเป็นเช่นไร ยังไม่มีใคร
พิสูจน์ความเชื่อนี้ได้ ผู้เขียนจักอธิบายต่อไป ถ้าไปศึกษาคัมภีร์พระพุทธศาสนาตลอดเวลาที่อุบัติขึ้น
ของพระองคต์รัสรู้และสอนอยู่ 2 เรื่อง คือ (1)สังขารธรรมหรือสังขตธรรม  (2) วิสังขารหรืออสังขต
ธรรม ดังพระสุภูติเถระได้ตั้งรูปวิเคราะห์ความเป็นพระพุทธเจ้าด้วยบาลีว่า อปริมิตฺกปฺโปจิตปาร
มิตสสมฺภูตาย  ปญฺ าย  สพฺเพ  ส ขตาส ขตธมฺเม  อพุชฺฌิ  พุชฺฌติ พุชฺฌิสฺสตีติ  พุทฺโธ  ผู้ที่ได้
ตรัสรู้แล้ว  ก าลังตรัสรู้  และจักตรัสรู้สังขตธรรมและอสังขตธรรมทั้งปวง  ด้วยพระป๎ญญาที่อบรม
สะสมบารมีมานับไม่ถ้วน  ชื่อว่า  พุทธะ (สุภูติเถระ, 2535). และได้น าสังขารธรรมอันเป็นทุกข์มา
สอน เปิดเผยให้เวไนยสัตว์ได้ทราบด้วยพระบาลีว่า “อุปฺปาทา วา ภิกฺขเว ตถาคตาน อนุปฺปาทา วา 
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ตถาคตาน  ิตาว  สา  ธาตุ  ธมฺมฏฺ  ิตตา ธมฺมนิยามตา สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจาติ ต ตถาคโต อภิสมฺ
พุชฺฌติ อภิสเมติ อภิสมฺพุชฺฌิตฺวา อภิสเมตฺวา อาจิกฺขติ เทเสติ ป  ฺ าเปติ  ปฏฺ เปติ  วิวรติ วิภชติ
อุตฺตานีกโรติ สพฺเพ  สงฺขารา อนิจฺจาติ..สพฺเพ  สงฺขารา  ทุกฺขาติ ..สพฺเพ  ธมฺมา  อนตฺตาติ. 
แปลว่า ภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเกิดขึ้นก็ตาม ไม่เกิดขึ้นก็ตาม ธาตุนั้นคือความตั้งอยู่ตามธรรมดา 
ความเป็นไปตามธรรมดาก็คงตั้งอยู่อย่างนั้น ตถาคตรู้ บรรลุธาตุนั้นว่า สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง ครั้นรู้ 
บรรลุแล้วจึงบอก แสดง บัญญัติ ก าหนดเปิดเผย จ าแนก ท าให้ง่ายว่า สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง.
สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา” 

 หากกล่าวถึงสังขารในทัศนะของพระพุทธเจ้าดังกล่าวมา คือ ความทุกข์ ส่วนสังคมโลก
ป๎จจุบันกล่าวสังขาร ก็คือ ความขัดแย้ง ซึ่งความขัดแย้งในทัศนะสังคมป๎จจุบันก็ให้ค านิยามที่ต่าง
มุมมองกัน เช่น ทพญ. กษิรา เทียนส่องใจ กล่าวว่า ความขัดแย้งนับได้ว่าเป็นสถานการณ์ปกติของ
การอยู่ร่วมกันในสังคม ไม่ว่าจะเป็นการคิด การพูด และการกระท า แต่เมื่อสถานการณ์ความขัดแย้ง
เกิดข้ึน และมนุษย์ไม่สามารถท่ีจะแก้ไขความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงที ความขัดแย้งที่ก่อตัวขึ้น ก็
จะขยายวงกว้างเป็นการทะเลาะวิวาทกันในระดับที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น บทสรุปของความขัดแย้งก็จะ
กลายเป็นแบ่งฝ๎กแบ่งฝ่ายเป็นหน่วยย่อยของสังคมที่ไม่ขึ้นตรงต่อกลุ่มใหญ่ทั้งในแง่ของความคิดและ
การปฏิบัติ ส่งผลกระทบเสียหายต่อสันติสุขของสังคม ดังนั้น เมื่อความขัดแย้งเกิดขึ้นจนท าให้
สัมพันธภาพได้ถูกท าลายลงไป การที่บุคคลจะกลับมามีความสัมพันธ์อันดีต่อกันได้อีกครั้งเป็นสิ่งที่
น่าพึงปรารถนา และมนุษย์มีความสามารถท่ีจะท าได้ โดยการให้อภัย ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งในการ
ที่จะรักษาความสัมพันธ์อันดีต่อกันไว้ และเป็นสิ่งที่จะช่วยฟ้ืนฟูความสัมพันธ์ที่ได้ถูกท าลายลงไปให้
กลับมามีความสัมพันธ์อันดีต่อกันใหม่ซึ่งในป๎จจุบันนักจิตวิทยาและนักวิจัยทางตะวันตกก าลังศึกษา
ค้นคว้าหาความสัมพันธ์ของการให้อภัยกับองค์ประกอบต่าง ๆในการใช้ชีวิตในสังคม และพยายาม
เสาะแสวงหารูปแบบวิธีการให้อภัยเพ่ือที่จะหาวิธีการรักษาสัมพันธภาพที่ดีต่อกันไว้กันอย่างจริงจัง 
(ทพญ. กษิรา เทียนส่องใจ,2550) ในทัศนะของทพญ. กษิรา เทียนส่องใจ สันติภาพเกิดจาก
อภัยทาน อภัยทานเกิดจากความขัดแย้ง ดังนั้น ความขัดแย้งจึงเป็นของคู่กับคนและเป็นสาเหตุให้
เกิดการแสวงหาสันติวิธี  เพ่ิมศักดิ์ มกราภิรมย์ กล่าวว่า ความขัดแย้ง หมายถึง “การกระท าที่ไม่ลง
รอย ขัดขืน หรือต่อต้านกันอันเนื่องมาจากทางความคิด ความเห็น หรือการให้คุณค่า มีความ
แตกต่างกันตั้งสองแบบหรือมากกว่าสองแบบขึ้นไป ความขัดแย้งรวมถึง ความแตกต่างในตัวเอง ซึ่ง
ท าให้รู้สึกไม่สบายใจ หรือเมื่อความเห็นหรือการให้คุณค่าของคุณ ถูกข่มขู่ หรือท าให้เกิดความกลัว
ในสิ่งที่ไม่รู้ ที่มาของความขัดแย้ง โดยทั่วไปความขัดแย้งมีที่มาจากความแตกต่างทางค่านิยม 
ข้อมูลข่าวสาร โครงสร้างและแบบแผนความสัมพันธ์ของคนในสังคม บุคลิกภาพและลักษณะนิสัย
ส่วนตัว และผลประโยชน์ ป๎จจัยแต่ละตัวจะส่งผลให้เกิดความขัดแย้งและความรุนแรงจากความ
ขัดแย้งแตกต่างกันไป (เพ่ิมศักดิ ์มกราภิรมย์, 2554) 
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ความขัดแย้ง นั้นหมายถึงการที่บุคคลทั้งสองฝ่ายไม่ลงรอยกัน จึงพยายามที่จะต้านทาน
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ตนเองมีความคิด หรือการกระท าที่ไม่สอดคล้อง หรือไม่สมนัย กับบุคคล หรือกลุ่ม
บุคคลอ่ืนในครอบครัว หรือสังคม“ความขัดแย้ง” ตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า “Conflict” ซึ่งมา
จากภาษาละตินว่า“Confligere” แปลว่า การต่อสู้ หมายถึง การท าสงคราม การไม่สอดคล้องหรือ
เข้ากันไม่ได้ ตามแนวคิดทฤษฎีของความขัดแย้งทางตะวันตกว่า เป็นทฤษฎีที่มีรากฐานที่ว่า สังคม
คือ ระบบที่มีลักษณะซับซ้อนของความไม่เท่าเทียมกันในด้านต่าง ๆ ซึ่งจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม ทฤษฎีความขัดแย้งทางสังคมมีแนวคิดว่า สังคมนั้นไม่ได้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
แต่สังคมตั้งอยู่บนฐานของการแบ่งแยก อันเกิดจากความไม่เท่าเทียมกันทางสังคม นักสังคมวิทยา
กลุ่มความขัดแย้งทางสังคมจึงพยายามค้นหาว่า ป๎จจัยต่าง ๆ เช่น ชั้นทางสังคม เชื้อชาติ กลุ่มชน 
เพศและอายุ มีความเกี่ยวพันกับความไม่เท่าเทียมของการกระจายทรัพยากรที่มีคุณค่าในสังคม 
ได้แก่ เงินอ านาจ การศึกษา และเกียรติยศทางสังคมอย่างไร นอกจากนี้ นักวิชาการด้านสังคมวิทยา
กลุ่มความขัดแย้งทางสังคมจะมองว่า ในสังคมเกิดการแข่งขันกันเพราะในสังคมมีความขัดแย้งกัน 
อันเนื่องมาจากกลุ่มต่าง ๆ ในสังคมได้รับผลประโยชน์และผลตอบแทนที่ไม่เท่าเทียมกัน สิ่งตอบ
แทนและผลประโยชน์ที่คนในสังคมได้รับมีความแตกต่างกันออกไปตามต าแหน่ง และหน้าที่ทาง
สังคมฉะนั้น สังคมจึงมีความขัดแย้งกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสาเหตุที่ท าให้สังคมมีความเคลื่อนไหว
และเปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆ ตามมา (ทพญ. กษิรา เทียนส่องใจ,2550) 

ส่วนในทางพระพุทธศาสนาสาเหตุแห่งความขัดแย้งของสังคมเกิดความไม่สมดุลกัน  3 
เรื่อง คือ (1) สาธารณโภคี หมายถึง การรู้จักแบ่งป๎นผลประโยชน์กันด้วยความยุติธรรมช่วยเหลือ
กัน ไม่เห็นแก่ตัว ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ไม่เอารัดเอาเปรียบผลประโยชน์ของผู้อ่ืนจนเกิดความ
เสียหาย และมีความเสมอภาคกันในการบริโภค  เอ้ือเฟ้ือซึ่งกันและกัน (2) สีลสามัญญตา หมายถึง 
การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับหรือวินัยต่างๆ อย่างเดียวกัน เคารพในสิทธิเสรีภาพของบุคคลไม่
ก้าวก่ายหน้าที่กัน ไม่อ้างอ านาจบาตรใหญ่ ไม่ถืออภิสิทธิ์ใด  ๆ ทั้งปวง (3) ทิฏฐิสามัญญตา 
หมายถึง มีความคิดเห็นเป็นอย่างเดียวกันคิดในสิ่งที่ตรงกัน ปรับมุมมองให้ตรงกัน รู้จักแสงหาจุด
ร่วมและสงวนไว้ซึ่งจุดต่างของกันและกัน  ไม่ยึดถือความคิดของตนเป็นใหญ่ รู้จักยอมรับฟ๎งความ
คิดเห็นของคนอ่ืนอยู่เสมอ ในข้อนี้หมายถึงความเห็นในธรรมด้วย 
 ดังนั้น สังขารหรือความขัดแย้งหรือทุกข์จึงมี 2 ประเภท คือ (1) ความขัดแย้งภายในตัว
เราเอง (2) ความขัดแย้งภายนอกระหว่างคนกับสังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม แต่ใน
พระพุทธศาสนาให้ความส าคัญกับความขัดแย้งภายในตัวเราเป็นเรื่องส าคัญดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่า 
สังขารเป็นทุกข์ ดังกล่าวมาแล้ว ส่วนสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสังขารคือวิสังขาร คือ พระนิพพาน หรือ 
นิโรธ  การเป็นพุทธศาสนิกชน ควรจะรีบศึกษาเรื่องสังขารและวิสังขารอย่างเร่งด่วน แม้พระพุทธ
องค์ขณะก่อนจะปรินิพานก็เตือนสาวกไว้ว่า “หนฺททานิ  ภิกฺขเว อามนฺตยามิ  โว  วยธมฺมา  สงฺขารา  
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อปฺปมาเทน  สมฺปาเทถ” (ที.มหา. (บาลี) 10/158/128) แปลว่า “ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้  เราขอเตือน
เธอทั้งหลายว่า  สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา เธอทั้งหลายจงท าหน้าที่ให้ส าเร็จด้วย
ความไม่ประมาทเถิด” (ที.มหา (ไทย) 10/158/131) ในบทความนี้ผู้เขียนจึงสนใจ เห็นความส าคัญ
เรื่องการตีความเรื่องสังขารด้วยภาษาบาลี และขยายความเรื่องสังขาร เพ่ือเป็นแนวทางขจัดความ
ขัดแย้งภายในตัวเรา ตลอดถึงสังคม 
 

2. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือศึกษาวิเคราะห์การตีความสังขารธรรมด้วยภาษาบาลีและสภาวธรรมแห่งสังขาร
ธรรม ว่าสังขารธรรมมีกระบวนการขัดแย้งในตนเองและสังคมอย่างไร และเพ่ือเสนอพุทธวิธีขจัด
ความขัดแย้งภายในตนเองและสังคม 
 

3. ของเขตของเรื่อง 
 บทความนี้วิชาการเรื่องนี้ ผู้เขียนใช้กรอบทางภาษาบาลีและสภาวธรรมมาตีความบทว่า 
สังขาร แล้วน าพยัญชนะว่า สังขาร ไปเปรียบเทียบว่า แต่ละสูตร แต่ละบริบท แต่ละคัมภีร์ในคัมภีร์
พระพุทธศาสนาเถรวาท มีสภาวธรรมเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร แล้วน ามาวิเคราะห์ร่วมกับ
ประเด็นความขัดแย้งในสังคมและเสนอทางออกตามพุทธวิธี  การได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่ยาก 
เพราะมนุษย์ตามแนวพระพุทธศาสนา ต้องเกิดมาด้วยกุศลมีการให้ทาน ศีล ภาวนา เมื่อเกิดแล้วได้
พบพระธรรมค าสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเป็นโชคลาภอันดียิ่ง  ดังมีพระพุทธด ารัสว่า   

กิจฺโฉ มนุสฺสปฏิลาโภ       กิจฺฉ มจฺจาน ชีวิต 
          กิจฺฉ สทฺธมฺมสฺสวน กิจฺโฉ พุทฺธานมุปฺปโท 

        การได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็นับว่ายาก 
                               การด ารงชีวิตอยู่ของเหล่าสัตว์ก็นับว่ายาก 
                               การที่จะได้ฟ๎งสัทธรรมก็นับว่ายาก 
                               การที่พระพุทธเจ้าทั้ งหลายจะเสด็จอุบัติขึ้นก็ยิ่ งยาก  (ขุ .ธ. (บาลี ) 
25/182/90) 
 การได้เป็นมนุษย์แล้วได้พบพระธรรมค าสอนของพระพุทธองค์นั้นเป็นโชคลาภอย่างยิ่ง
เพราะพระองค์ทรงอุบัติมาในโลกเพ่ือส่องแสงสว่างแก่ดวงจิต(ปภังกโร)กับสรรพสัตว์ถึง 10,000 
โลกธาตุหรือแสนโกฏิจักรวาล เป้าหมายเพ่ือขน รื้อ หมู่สัตว์ออกจากจักรวาลเพ่ือพ้นจากจักรวาล
สรรพจักวาลนี้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นบนโลกนี้สอนสรรพสัตว์อยู่ 2 เรื่อง คือ สังขาร และวิ
สังขาร  สังขาร คือ สิ่งใดก็ตามเป็นที่อยู่ของหมู่สัตว์และสัตว์ จัดอยู่ในสังขารธรรมด้วย  ค าว่า 
สังขาร ตีความด้วยภาษาบาลี   
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สังขาร คือ รูปนามขันธ์ 5 เป็นไปในภูมิทั้ง 3 คือ กามภูมิ รูปภูมิ อรูปภูมิ ดังที่พระนววิมล
เถระกล่าวว่า “เตภูมิกสงฺขารา อนิจฺจา” (อภิ.ฎีกา. 62/156) เมื่อสรรพสิ่งในโลกล้วนแล้วแต่เป็น
สังขาร และพระพุทธเจ้าก็สอนให้พิจารณาสังขารจึงพ้นทุกข์ ผู้ต้องการพ้นทุกข์จึงต้องศึกษาตีความ
สังขารให้ชัดเจน ดังนั้น จึงต้องตีความเรื่องสังขารด้วยการวิเคราะห์ด้วยหลักการแห่งภาษาบาลีดังนี้ 

สงฺขารา มีการตีความวิเคราะห์ 2 ประเภท คือ (1) โดยบทพยัญชนะ (2) โดยสภาวธรรม 
ผู้เขียนจึงตีความสังขารตามล าดับดังนี้  

1) ตีความโดยบทพยัญชนะ 
- ส   มีความหมายว่า สโมธาน (พุทธปฺปิยมหาเถโร,2526). 

แปลว่า  รวบรวม   
- กร มีความหมายว่า กรเณ แปลว่า กระท า  
ประกอบเป็น ส กร 
- ก อยู่หลังนิคคหิต แปลงนิคหิต เป็นพยัญชนะที่สุดธาตุ คือ ง  

  ประกอบเป็น สงฺกร 
- ลง ณ ป๎จจัย ลงมาแล้วลบ มีอ านาจท าสระสั้น(อ อิ อุ) ท าให้ยาว (เป็น อา อี อู) 
ประกอบเป็น สงฺการ  
- ลง โย ปฐมวิภัตติ(ประธานของประโยค) ฝ่ายพหุวจนะ ลงในความหมายว่า 

อันว่า.. ทั้งหลาย เอา อะ ที่ (กะ)ระ กับ โย  เป็น  อา  (อะ+โย = อา) 
ประกอบเป็น สงฺการา แปลว่า อันว่าธรรมทั้งหลายทีท างานร่วมกัน  
- เพราะลง ณ ป๎จจัย อาเทส (เปลี่ยน)  กร เป็น ขร 

ส าเร็จรูปเป็น สงฺขารา  แปลว่า อันว่าธรรมทั้งหลายที่ท างานร่วมกัน   
2) ตีความโดยสภาวธรรม  
ค าว่า สังขารา  โดยบาลีว่า สังขาร มีสภาวธรรมที่แคบไปหากว้างดังนี้ 
 2.1) สังขาร  หมายถึง เจตนา ในปฏิจจสมุปบาท ในพระบาลีว่า  สงฺขารา ปจฺจยา 

วิํฺญาณ   พระบาลีว่า สังขาร ในที่นี้หมายถึงเจตนาในขณะกระท าบุญท าบาปในสังขาร 3 ได้แก่ 
(1)ปุญญาภิสังขาร เจตนาตบแต่งในการท าบุญที่เกี่ยวเนื่องด้วยรูปคือในกามภูมิและรูปภูมิ  
(2)อปุญญาภิสังขาร หมายถึง เจตนาท่ีตบแต่งในการท าบาปใน 30 ภูมิ (เว้นอสัญญสัตตภูมิ) (3) 
อเนญชาภิสังขาร หมายถึง เจตนาที่ตบแต่งในการท ากุศลอรูปฌานที่ไม่หวั่นไหว 

2.2) สังขาร  หมายถึง สังขารขันธ์ ในพระบาลีว่า  สงฺขารกฺขนฺโธ หมายถึง เจตสิก 
50 (เว้นเวทนา และสัญญา) ที่มีหน้าที่ปรุงแต่งจิตให้คิดกุศลและอกุสล 

2.3) สังขาร  หมายถึง รูปนาม ขันธ์ 5 (รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ)
ทั้งหมด ในพระบาลีว่า   
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อนิจฺจา วต สงฺขารา        อุปฺปาทวยธมฺมิโน 
            อุปฺปชฺชิตฺวา นิรุชฺฌนฺติ       เตส วูปสโม สุโข  

(ที.มหา. (บาลี) 10/272/171)แปลว่า สังขาร(รูปนาม) ไม่เที่ยงหนอ  เกิดข้ึนและเสื่อมสลายไปเป็น
ธรรมดาครั้นเกิดขึ้นแล้ว ย่อมดับไป การเข้าไปสงบสังขารธรรมเหล่านั้นเป็นสุข 

ยังมีพระบาลีรับรองว่า หากพิจารณาสังขารธรรมเห็นด้วยป๎ญญา ย่อมน าไปสู่ความ
พ้นทุกข์ได้ เช่น พระบาลีว่า  

สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจาติ    ยทา ป  ฺ าย ปสฺสติ 
อถ นิพฺพินฺทติ ทุกฺเข        เอส มคฺโค วิสุทฺธิยาฯ 
สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขาติ     ยทา ป  ฺ าย ปสฺสติ  
อถ นิพฺพินฺทติ ทุกฺเข        เอส มคฺโค วิสุทฺธิยา ฯ 
สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตาติ      ยทา ป  ฺ าย ปสฺสติ 
อถ นิพฺพินฺทติ ทุกฺเข        เอส มคฺโค วิสุทฺธิยา 

 แปลว่า ขณะใดเห็นว่า สังขารธรรมทั้งหลายไม่เที่ยงด้วยป๎ญญา 
  ขณะนั้นย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์ ทางปฏิบัตินี้ย่อมเป็นไปเพ่ือความบริสุทธิ์(แห่งจิต) 
  ขณะใดเห็นว่า สังขารธรรมทั้งหลายเป็นทุกข์ด้วยป๎ญญา 
  ขณะนั้นย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์ ทางปฏิบัตินี้ย่อมเป็นไปเพ่ือความบริสุทธิ์(แห่งจิต) 
  ขณะใดเห็นว่า ธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาด้วยป๎ญญา 
  ขณะนั้นย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์ ทางปฏิบัตินี้ย่อมเป็นไปเพ่ือความบริสุทธิ์(แห่งจิต) 
    ความริสุทธิแห่งจิตหมายถึงจิตที่ปราศจากความขัดแย้ง จิตที่ปราศจากความขัดแย้ง 
หมายถึงจิตที่หมดจากราคะ โทสะ โมหะ ความบริสุทธิ์แห่งจิต ดังพระบาลีว่า สจิตตปริ โยทปน 
แปลว่า การท าจิตให้ผ่องใส คือ จิตที่ปราศจากโลภะ โทสะ โมหะ เมื่อจิตปราศจากอกุศลธรรม 
ความขัดแย้งข้างในก็ไม่มี เมื่อไม่มีความขัดแย้งภายในภายนอกก็ไม่มีเช่นเดียวกัน 
  ในทัศนะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเม่ือท าลายสังขารเข้าไปสู่วิสังขาร ย่อม
ท าลายชาติ คือ การเกิดในภพเสียได้ ดังท่ีพระองค์ตรัสขณะตรัสรู้ครั้งแรกทรงเปล่งอุทานว่า  

อเนกชาติสสาร  สนฺธาวิสฺส อนิพฺพิส 
            คหการก คเวสนฺโต         ทุกฺขา ชาติ ปุนปฺปุน 
            คหการก ทิฏฺโ ส ิ          ปุน เคห น กาหสิ 
  สพฺพา เต ผาสุกา ภคฺคา    คหกูฏ วิสงฺขต 
            วิสงฺขารคต จิตฺต  ตณฺหาน ขยมชฺฌคา 
   เราตามหานายช่างผู้สร้างเรือน เมื่อไม่พบ 
                     จึงท่องเที่ยวไปในสงสารเป็นอเนกชาติ 
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                     เพราะการเกิดบ่อย ๆ เป็นทุกข์ นายช่างเอ๋ย เราพบท่านแล้ว 
                     ท่านจะสร้างเรือนไม่ได้อีก ซี่โครงทุกซี่ของท่าน  เราหักแล้ว 
                     ยอดเรือนเราก็รื้อแล้วจิตของเราถึงธรรมปราศจากเครื่องปรุงแต่งแล้ว 
                     เราได้บรรลุธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาแล้ว (ขุ.ธ. (ไทย) 25/153-154/44) 
 ดังนั้น การศึกษาเรียนรู้เรื่องสังขาร คือ การศึกษาพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และ
สอนให้แก่เวไนยสัตว์ เมื่อศึกษาเรียนรู้ด้วยวิป๎สสนาป๎ญญาแล้ว ย่อมเข้าถึงพระไตรลักษณ์ คือ 
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ย่อมดับทุกข์คือความขัดแย้งได้อย่างยั่งยืน อันเป็นอัตลักษณ์แห่ง
พระพุทธศาสนา  
 อย่างไรก็ตามพระบาลีว่า สงฺขาร ไม่ว่าจะเป็นอภิสังขาร สังขารขันธ์ ย่อมรวมลงใน
สังขารธรรมทั้งสิ้น และสังขารธรรมเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นทุกข์ ดังพระบาลีว่า สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขา
ติ นั่นก็หมายความว่า สังขาร คือ รูปนาม หรือกายใจ หรือขันธ์ 5 ไม่ว่าจะเกิดอยู่ในภพภูมิไหนก็ตาม
ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ เทวดา พรหมล้วนแล้วแต่เป็นทุกข์ทั้งสิ้น ดังพระบาลีว่า ชาติปิ ทุกฺขา แปลว่า 
การเกิดในภพล้วนแล้วแต่เป็นทุกข์ทั้งสิ้น พระพุทธองค์จึงเห็นโทษในสังขารและได้แสดงวิธีการดับ
สังขารด้วยท าลาย 

“อิทมฺปิ โข าน ทุทฺทส ยทิท สพฺพสงฺขารสมโถ สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค ตณฺหกฺขโย วิราโค นิ
โรโธ   นิพฺพาน ”  (ที.มหา.(บาลี) 10/ 64/30) แปลว่า “แม้ฐานะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เห็นได้ยากนัก 
กล่าวคือ ความสงบแห่งสังขารทั้งปวง ความสลัดอุปธิทั้งปวง ความสิ้นตัณหา วิราคะ นิโรธ 
นิพพาน”   

อนิจฺจา วต สงฺขารา       อุปฺปาทวยธมฺมิโน 
            อุปฺปชฺชิตฺวา นิรุชฺฌนฺติ      เตส วูปสโม สุโข 
พระบาลีว่า  อนิจฺจา วต สงฺขารา      อุปฺปาทวยธมฺมิโน        อุปฺปชฺชิตฺวา นิรุชฺฌนฺติ  สงฺขารา  
เป็น รูปนาม (ตั้งแต่อวิชชา จนถึง โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปาสะ) หรือ ขันธ์ 5  จัดเป็นทุกข
สัจจะและสมุทัยสัจจะ  ได้แก่ อวิชชาและตัณหา  ที่เกิด และดับ เป็นวงจรแห่งปฏิจจสมุปบาท คือ 
ปฏิจจสมุปบาทวงจรหนึ่งดับไป เป็นป๎จจัยแก่วงจรปฏิจจสมุปบาทวงจรใหม่เกิด(อุปฺปาท/อุปฺปชฺชิตฺ
วา) และดับ (วย/นิรุชฺฌนฺติ)อย่างนี้ เป็นเรื่องปกติธรรมดา(ธมฺมิโน) ลักษณะการเกิดและดับอย่างนี้ 
คือ มีแล้วกลับไม่มี พระพุทธองค์ ตรัสสภาวะอย่านี้ว่า อนิจจา แปลว่าเปลี่ยนแปลงไป มา ไป มา  
เป็นองค์แห่งปฏิจจสมุปบาททั้งหมดนั้น(สังขารา) อวิชชาและตัณหา จัดเป็นสมุทัยสัจจะ  ที่เหลือ
เป็นทุกขสัจจะ ทั้งสิ้น 
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พระบาลีว่า เตส วูปสโม สุโข   
วูปสโม  คือ มรรค (วิ + อุปสม) คือ กระบวนการแห่งอริยมรรค มีองค์ 8  อันมีป๎ญญา 

รู้แจ้ง เห็นจริงในทุกขสัจจะ(ความขัดแย้ง) และสมุทัยสัจจะเป็นหัวหน้า(เหตุแห่งความขัดแย้ง) หรือ
เป็นตอแห่งวัฏฏะ(สีสวัฏฏัง) 

สุโข  คือ นิโรธ ความสุข อิสรภาพจากรูปนาม หรืออุปาทานขันธ์ จิตเป็นไท ไม่มีความ
ขัดแย้ง ย่อมเกิดขึ้น  

 
สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจาติ    ยทา ป  ฺ าย ปสฺสติ 
อถ นิพฺพินฺทติ ทุกฺเข        เอส มคฺโค วิสุทฺธิยา ฯ 
สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขาติ     ยทา ป  ฺ าย ปสฺสติ  
อถ นิพฺพินฺทติ ทุกฺเข        เอส มคฺโค วิสุทฺธิยา ฯ 
สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตาติ      ยทา ป  ฺ าย ปสฺสติ 
อถ นิพฺพินฺทติ ทุกฺเข        เอส มคฺโค วิสุทฺธิยา (ขุ.ธ. (บาลี) 25/227/) 
พระบาลีว่า สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจาติ  สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขาติ  สพฺเพ ธมฺมา อนตฺ

ตาติ 
สงฺขารา  เป็น รูปขันธ์ นามขันธ์  (ตั้งแต่อวิชชา จนถึง โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส 

อุปาสะ) หรือ ขันธ์ 5  จัดเป็นทุกขสัจจะ(ความขัดแย้ง)และสมุทัยสัจจะ(เหตุแห่งความ
ขัดแย้ง) ได้แก่ อวิชชาและตัณหา    

อนัตตา ได้แก่ สังขาร คือรูปขันธ์ นามขันธ์ทั้งหมด แต่เพ่ิม นิพพาน ด้วย มีสภาพ
เป็นอนัตตา 

พระบาลีว่า ยทา ป  ฺ าย ปสฺสติ  และ เอส มคฺโค วิสุทฺธิยา จัดเป็นป๎ญญาเป็น
มรรคสัจจะ 

พระบาลีว่า อถ นิพฺพินฺทติ ทุกฺเข การดับวงจรแห่งปฏิจจสมุปบาท สายดับ หรือ นิ
โรวาระ จัดเป็นนิโรธสัจจะ  

ดังนั้น สังขารธรรม จึงเป็นทั้งวงจรแห่งทุกข์และเหตุแห่งทุกข์ ได้แก่ อวิชชา ตัณหา 
สังขาร รวมเป็นวงจรแห่งทุกข์ได้แก่ปฏิจจสมุปบาท พระพุทธองค์ตรัสว่า “อิติ  โข  ปเนต อานนฺท  
เวทน ปฏิจฺจ  ตณฺหา  ตณฺห  ปฏิจฺจ  ปริเยสนา  ปริเยสน ปฏิจฺจ  ลาโภ  ลาภ ปฏิจฺจ  วินิจฺฉโย วิ
นิจฺฉย ปฏิจฺจ  ฉนฺทราโค  ฉนฺทราค ปฏิจฺจ  อชฺโฌสาน อชฺโฌสาน  ปฏิจฺจ  ปริคฺคโห  ปริคฺคห
ปฏิจฺจ  มจฺฉริย มจฺฉริย ปฏิจฺจ อารกฺโข  อารกฺข ปฏิจฺจ  อารกฺขาธิกรณ ทณฺฑาทานสตฺถาทานกล
หวิคฺคหวิวาทตุวตุวเปสุ  ฺ มุสาวาทา  อเนเก  ปาปกา  อกุสลา ธมฺมา  สมฺภวนฺตีติ” (ที.ม. (บาลี) 10 
/103/54) แปลว่า “อานนท์ ก็ด้วยประการดังนี้แล ค านี้ คือ เพราะอาศัยเวทนาจึงเกิดตัณหา เพราะ
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อาศัยตัณหาจึงเกิดการแสวงหา เพราะอาศัยการแสวงหา  จึงเกิดลาภ[การได้] เพราะอาศัยการได้มา  
จึงเกิดการฝ๎งใจ (ยึดมั่นไม่ปลอยวาง) เพราะอาศัยการฝ๎งใจจึงเกิดการรักใคร่พึงพอใจ  เพราะอาศัย
การรักใคร่พึงพอใจจึงเกิดการพะวง เพราะอาศัยการพะวง จึงเกิดความยึดถือ เพราะอาศั ยความ
ยึดถือ  จึงเกิดความตระหนี่ เพราะอาศัยความตระหนี่จึงเกิดการรักษาป้องกัน  เพราะอาศัยการ
รักษาป้องกัน  จึงเกิดเรื่องในการป้องกันขึ้น อกุศลธรรมอันชั่วช้าลามกมิใช่น้อย คือการถือไม้ ถือมีด 
การทะเลาะ การแก่งแย่ง การวิวาท การกล่าวว่า มึง มึง การพูดค าส่อเสียด และการพูดเท็จจึง
เกิดข้ึน” กระบวนการนี้เป็นกระบวนการปฏิจจสมุปบาทเชิงสังคม ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของมนุษย์ที่
ทวีความรุนยิ่งขึ้นจนแสดงผลออกมาเชิงพฤติกรรมทางกาย วาจา กระทบกับสังคม องค์กร 
สิ่งแวดล้อม เกิดขึ้นกับทุกสังคม  ไม่ว่าจะเป็นสังคมนักธุรกิจ  นักการเมือง  ข้าราชการ  สงคราม
ระหว่างชาติต่าง ๆ  การแตกแยกของศาสนา  แม้แต่วงการพระสงฆ์ที่ต้องการแสวงหายศ  ฐานันดร
ต่าง  ๆ กระบวนการแห่งปฏิจจสมุปบาททางสังคม  ย่อมเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและสมบูรณ์เต็มที่ 
กระบวนการทั้งหมดนี้  หากเกิดขึ้นกับบุคคลใด  สังคมใด  นับว่าขัดแย้งกับอุดมการณ์เป้าหมาย
สูงสุดของพุทธศาสนา ทั้งหมดนี ้ เมื่อเกิดข้ึน  พระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นหนทางแห่งการเสื่อมโทรมแก่
ตนเองและสังคม  ในทางตรงกันข้ามพระองค์ทรงตรัสให้ภิกษุ  และชนทุกชั้นวรรณะ  ทุกชาติ  
ศาสนา ว่า  หนทางแห่งสันติสุขนั้น ไม่ใช่ได้มาด้วยการแสวงหาด้วยการขัดแย้ง แต่ทรงตรัสสอนให้
ขจัดความขัดแย้งตามแนวพุทธดังนี้ 

สพฺพปาปสฺส  อกรณ      กุสลสฺสูปสมฺปทา 
สจิตฺตปริโยทปน   เอต    พุทฺธานสาสน  

การไม่ท าบาปทุกประการ การท ากุศลให้ถึงพร้อม(ตลอดเวลา)   
 การท าจิตของตนให้ผ่องใส(วิป๎สสนา)นี้เป็นค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย  ฯ 

 
ขนฺตี  ปรม   ตโป  ตีติกฺขา 
นิพฺพาน   ปรม   วทนฺติ  พุทฺธา 
น  หิ  ปพฺพชิโต  ปรูปฆาตี 
สมโณ  โหต ิ ปร   วิเห ยนฺโต. 

ขันติคือความอดทน  เป็นเครื่องเผากิเลสอย่างดียิ่ง  พระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่า  
พระนิพพานเป็นธรรมอันสูงสุด  ผู้ท าร้ายผู้อ่ืน  ผู้เบียดเบียนผู้อ่ืน ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิต [ผู้
ละเว้นความชั่ว]ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลย [ผู้สงบ] ฯ  

อนูปวาโท  อนูปฆาโต      ปาติโมกฺเข  จ  ส วโร 
มตฺตํฺํุตา  จ  ภตฺตสฺมึ      ปนฺตํฺจ  สยาสน  
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อธิจิตฺเต  จ  อาโยโค      เอต พุทฺธานสาสน   
(ที.ม. (บาลี) 10/90/43) . 
การไม่กล่าวร้าย   การไม่ท าร้าย [ผู้อ่ืน] ความส ารวม 
ในพระปาติโมกข์[ศีล]ความเป็นผู้รู้ประมาณในการกิน 
การนอนที่นั่งอันสงัด  และการประกอบความเพียรในจิต    
ทั้งหมดนี้  เป็นค าสั่งสอน  ของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ (ที.ม. (บาลี) 10/90/51)  

สรุปรวมพุทธวิธีขจัดความขัดแย้งสังขารธรรมภายในตนเองด้วย 4 วิธี ดังนี้ (1) สพฺพ
ปาปสฺส  อกรณ  การไม่ท าบาปทั้งปวง  (2) กุสลสฺสูปสมฺปทา การท าความดีตลอดเวลา (3) สจิตฺตปริ
โยทปน  การท าจิตให้ผ่องใสจากกิเลส (4)อธิจิตฺเต อาโยโค ความเพียรทางจิต(ตื่นในการที่จะละชั่ว)
ตลอดเวลา  พุทธวิธีขจัดความขัดแย้งสังขารธรรมของสังคมด้วยวิธีการ 8 ดังนี้  (1) ขนฺตี ความ
อดทน (2) ตีติกฺขา  ความอดกลั้น  (3)  ปร   วิเห ยนฺโต  การไม่เบียนเบียนผู้อ่ืน  (4) อนูปวาโท การ
ไม่กล่าวร้ายใส่ความผู้อื่น (5) อนูปฆาโต การไม่ท าร้ายผู้อ่ืนทางกาย (6) ส วโร  การมีสติส ารวมตา หู 
จมูก ลิ้น กาย ใจ (7) มตฺตํฺํุตา  ภตฺตสฺมึ การรู้จักประมาณในการบริโภค (8) ปนฺตํฺจ  สยาสน  
ความพอเพียงในที่อยู่อาศัย(ที่ตนมีอยู่)  รวมสันติวิธีเพ่ือขจัดความขัดแย้งในสังขารธรรมทั้งหมด 12 
วิธี ประกอบด้วยภายใน 4 ภายนอก 8 
 
4. สรุป 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้และสอน 2 เรื่อง คือ สังขารและวิสังขาร สิ่งใดก็แล้วแต่ที่มี
อยู่ในโลกเรียกว่า สังขาร เมื่อมีสังขาร ย่อมตกอยู่ในสภาพแห่งความทุกข์ ดังพุทธวจนะว่า สพฺเพ สงฺ
ขารา ทกฺขา สังขาร ทุกข์ภาษาป๎จจุบันว่า ความขัดแย้ง  ตีความด้วยภาษาบาลีว่า สังขาร 
ประกอบด้วย ส  เป็นอุปสรรค บทหน้า ลงในความหมายว่า ร่วมกัน + กร ธาตุ ในความกระท า  
เปลี่ยน กร เป็น ขระ + ณ ป๎จจัย ลงมาแล้วลบทิ้งและมีอ านาจท าทีฆะสระสั้นให้ยาว คือ ท า ขร 
เป็น ขาร ส าเร็จรูปเป็น สังขาร แปลว่า ธรรมชาติที่ท างานร่วมกัน โดสภาวธรรม หมายถึง รูปนาม 
ขันธ์ 5 (รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ) ที่ท างานร่วมกัน เมื่อท างานร่วมกันจึงน าไปสู่ความ
ขัดแย้งในตัว รวมเรียกว่าสังขารทุกข์ ที่สุดน าไปสู่ความขัดแย้งระหว่างคนกับคนและคนกับสังคม 
พระพุทธองค์จึงตรัสวิธีในการขจัดความขัดแย้งด้วยป๎ญญา และหลักธรรมในโอวาทปาฏิโมกข์ รวม
พุทธวิธีเพ่ือขจัดความขัดแย้งในสังขารธรรมทั้งหมด 12 ประกอบด้วยภายใน 4 ได้แก่ พุทธวิธีขจัด
ความขัดแย้งสังขารธรรมภายในตนเองด้วย 4 วิธี ดังนี้ (1) สพฺพปาปสฺส  อกรณ  การไม่ท าบาปทั้ง
ปวง  (2)กุสลสฺสูปสมฺปทา การท าความดีตลอดเวลา (3) สจิตฺตปริโยทปน  การท าจิตให้ผ่องใสจาก
กิเลส (4)อธิจิตฺเต อาโยโค ความเพียรทางจิต(ตื่นในการที่จะละชั่ว)ตลอดเวลา  พุทธวิธีขจัดความ
ขัดแย้งสังขารธรรมของสังคมด้วยวิธีการ 8 ดังนี้  (1)ขนฺตี ความอดทน (2)ตีติกฺขา  ความอดกลั้น  
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(3)  ปร   วิเห ยนฺโต  การไม่เบียนเบียนผู้อ่ืน  (4)อนูปวาโท การไม่กล่าวร้ายใส่ความผู้ อ่ืน (5) อนูป
ฆาโต การไม่ท าร้ายผู้อ่ืนทางกาย (6) ส วโร  การมีสติส ารวมตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ (7) มตฺตํฺํุตา  
ภตฺตสฺมึ  การรู้จักประมาณในการบริโภค (8) ปนฺตํฺจ  สยาสน  ความพอเพียงในที่อยู่อาศัย(ที่ตนมี
อยู่)  รวมสันติวิธีเพ่ือขจัดความขัดแย้งในสังขารธรรมทั้งหมด 12 วิธี ประกอบด้วยภายใน 4 
ภายนอก 8 การขจัดความขัดแย้งได้อย่างถาวรพระพุทธองค์ตรัสว่า วิสังขาร  
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การมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการภาครัฐและภาคประชาสังคม 
เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน 

INTEGRATIVE PARTICIPATION OF GOVERNMENT AND CIVIL SOCIETY FOR 
NATURAL RESOURCE MANAGEMENT IN NAN PROVINCE 

 
ธีรทัศน์ โรจน์กิจจากุล* พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ (ช่วยธานี)** อนุวัต กระสังข์*** 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพ่ือศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วม
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน และ 3) เพ่ือน าเสนอรูปแบบ
การมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการภาครัฐและภาคประชาสังคมเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติใน
จังหวัดน่าน ระเบียบวิธีวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี การวิจัยเชิงคุณภาพเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ จ านวน 19 รูป/คน ด้วยแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการพรรณนาความ และการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ซึ่งมี
ค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ 0.987 ประชากรได้แก่ บุคลากรภาครัฐและภาคประชาสังคม จ านวน 
241 คน และกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 172 คน ซึ่งใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย (Simple 
random sampling) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยการหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปร สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson's correlation) 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. สภาพทั่วไปของการมีส่วนร่วมในการวางแผนเกี่ยวการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

(ป่าไม้) ระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมในจังหวัดน่านนั้น ในภาพรวมทุกภาคส่วนในจังหวัด
น่าน มีความตื่นตัวและให้ความส าคัญในเรื่องป่าไม้ในการบริหารจัดการ ปัจจุบันมีการตัดสินใจ
ร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคม เช่น องค์กรบริหารส่วนจังหวัดจะเปิดโอกาสให้ภาค
ประชาสังคมมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านผลประโยชน์ โดยทางอ้อม เช่น การมีอากาศดี ชีวิตดีขึ้น 
ฝนตกตามฤดู น้ าไม่ท่วม การที่จ านวนป่าไม่ถูกท าลาย หรือมีจ านวนมากยิ่งขึ้น การประเมินเป็นไป
ตามกฎหมายซึ่งมีบุคลากรภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม แต่เมื่อการประเมินผลร่วมกันระหว่างภาครัฐ
กับภาคประชาสังคมนั้นส่วนใหญ่จะเป็นการประเมินผลโดยการช่วยตรวจสอบ 
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2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชา
สังคมในจังหวัดน่าน ภาครัฐและภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ
ภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ การมีส่วนร่วมได้รับผลประโยชน์ รองลงมา
ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการวางแผน 
และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการด าเนินงาน ตามล าดับ เมื่อ
ทดสอบความสัมพันธ์ พบว่า ปัจจัยด้านหลักสาราณียธรรมมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของ
ภาครัฐและภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคมใน
จังหวัดน่าน โดยหลักสาราณียธรรมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการภาครัฐ
และภาคประชาสังคมเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 กล่าวคือ ที่มีความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างสูงในประเด็น ร่วมกันรับผลประโยชน์ (Y4) 
มีค่าเท่ากับ 0.749 ร่วมกันตัดสินใจ (Y2) มีค่าเท่ากับ 0.711 ร่วมกันวางแผน (Y1) มีค่าเท่ากับ .688 
ร่วมกันประเมินผล (Y5) มีค่าเท่ากับ 0.681 ร่วมกันด าเนินงาน (Y3) มีค่าเท่ากับ 0.658 

3. รูปแบบการมีส่วนร่วมในการวางแผน การตัดสินใจ การด าเนินการ การรับ
ผลประโยชน์ และการประเมินผล โดยการน าหลักธรรมที่ท าให้ทั้งส่วนภาครัฐและภาคประชาสังคม
ส่งเสริมและสนับสนุนให้การมีส่วนร่วมในด้านต่างๆ นั้นมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
อันได้แก่ ซึ่งกันและกันนั้น คือ หลักสาราณียธรรม 6 ทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม ควรแสดง
อาการกิริยาสุภาพ เคารพนับถือกัน ประพฤติดีมีคุณธรรมทั้งต่อหน้าและลับหลัง โดยการบอกกล่าว
และแจ้งเตือนสิ่งที่เป็นประโยชน์ ด้วยความปรารถนาดี คิดท าสิ่งดีที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ใน
การแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ได้มาโดยชอบธรรม ด้วยการรักษาระเบียบ
วินัยของส่วนรวม  และเคารพรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ท าให้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
(ป่าไม้) ในจังหวัดน่าน เป็นไปอย่างยั่งยืน 

 
ค าส าคัญ :การมีส่วนร่วม, การบูรณาการ, ภาคประชาสังคม,ทรัพยากรธรรมชาติ 
 
 

ABSTRACT 
 The Objectives of this Research were: 1. To study the state of participation 

in natural resource management ofcivil society in Nan province,2.To study factors 
influencing participation in natural resource management of civil society in Nan province. 
and 3.To presentanintegrated model of government and civil society participation in 
natural resource management in Nan province. 

Methodology was the mixed methods; The qualitative research 
collected data from 19 key informants, purposefully selected,with the structuredin-
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depth-interview, by face-to-face-interviewing. Data were analyzed by descriptive 
interpretation.The quantitative research collected data by questionnaires with 
reliability coefficient values at 0.987 from 172 samples who were Government      
and civil society personnel in Nan Province by simple random sampling and 
analyzed data by frequency, percentile, mean and standard deviation and analyzed 
relationship of Variables by Pearson Product Moment Correlation. 

Findings were as follows: 
1. Generalcondition of involvement in planning for natural resource 

(forest)  management between the public and civil society in Nan Province, by 
all means, all agencies in Nan Province were aware of and focused on forest 
management. Currently, there is a common decision mak ing between the 
governmental agencies and civil society, for example, the provincial 
administration gives civil society the opportunity to participate in decision -
making. Benefits gained indirectly such as the community had good, clean air, 
better life, seasonal rain, no floods and no forest was destroyed and forest 
was expanded. The operational assessment was carried out legitimately with 
outsiders participating in the process. The joint assessment of projects 
between the state and civil society was conducted for the verification purpose. 

2. Factors affecting participation in natural resource management of civil society 
in Nan Province were that state and civil society in Nan Province were involved in the 
natural resource management at the moderate level. Considering the mean values from 
high to low were that the highest level was the benefit sharing, secondly the participatory 
operation, participatory decision-making, participatory planning, were at the high to low 
level respectively and the lowest level of participation was the participatory evaluation. 
The correlations were  thatSaraniyadhamma, virtue for fraternal living, had correlations with 
the interactively participatory natural resource management of state and civil society in 
Nan Province at the statistical significant level at 0.01.  The high level of correlations were 
benefit sharing (Y4) was at 0.749, participatory decision-making (Y2) was at 0.711, 
participatory planning (Y1) was at 0.688, participatory evaluation (Y5) was at 0.681 and 
participatory operation (Y3) was at 0.658  

3. Forms of participation in planning, decision-making, operation, benefits 
sharing and evaluation were to apply Saraniyadhamma 6, virtues for fraternal living, to 
enhance the effective and efficient participations in various activities between state and 
civil society. State and civil society should be humble and polite, respectful to each 
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other, well behave to each other with good ethical morality, both in front and behind, 
by telling and informing good things with good wishes, by thinking of doing good things to 
society, sharing benefits gained lawfully directly and indirectly, obeying and keeping the 
laws, rules and regulations of society, respecting and listening to one another’s opinions. 
These forms of participations would make the integrated participation of natural 
resource(forest) management between the state and civil society in Nan Province the 
sustainable management. 
 

Keyword: Integrative, Participation, Civil Society, Natural Resource 
 
 
1. บทน า 

ทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งที่ส าคัญต่อชีวิตมนุษย์เราอย่างมาก นั่นเป็นเพราะ การ
ด าเนินชีวิตของมนุษย์ จ าเป็นต้องอาศัยทรัพยากรธรรมชาติขับเคลื่อนทุกสิ่งทุกอย่าง ทั้งที่เป็น
ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ไม่หมด อาทิ อากาศ แสง ฝุ่น เป็นต้น, ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถสร้าง
ทดแทนขึ้นใหม่ได้ อาทิ น้ า ดิน ป่าไม้ สัตว์ป่า พืช หญ้า เป็นต้น, ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมด
ไป อาทิ แร่ธาตุชนิดต่างๆ ถ่านหิน น้ ามันปิโตรเลียม เป็นต้น ความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ
นั้นมี 4 ประการ ดังนี้ คือ เป็นแหล่งที่มาของวัตถุดิบ และผลิตผล, เป็นที่รองรับกิจกรรมต่างๆ ของ
มนุษย์ และช่วยเกื้อกูลให้ชีวิตด ารงอยู่ได้, เป็นแหล่งรองรับของเสีย และของ เหลือเศษจาก
ขบวนการผลิตและการบริโภค และให้ความรื่นรมย์แก่จิตใจของมนุษย์ เช่น ทิวทัศน์ ภูมิประเทศ 
ความงามของธรรมชาติ 

ปัจจุบันโลกก าลังเผชิญกับปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมอย่างมากมาย เช่น ปัญหามล
ทางอากาศ ปัญหามลพิษทางเสียง ปัญหาภาวะเรือนกระจก การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติในหลาย
ประเทศทั่วโลก ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมจ านวนการเกิดหรอทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น แต่ละประเทศ
จึงให้ความส าคัญต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมอย่างยั่งยืน 
อาทิ การใช้พลังงานทดแทน การออกมาตรการหรือแนวทางในการควบคุมการปล่อยมลพิษทาง
อากาศที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ การใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การน าวัสดุที่ใช้แล้วหรือ
เหลือใช้มาใช้ใหม่ เป็นต้น   

จังหวัดน่านเป็นหนึ่งจังหวัดของประเทศไทยที่ในอดีตมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดม
สมบูรณ์ แต่เมื่อประมาณ 10 ปีให้หลังสภาพของภูเขาต่างๆของจังหวัดน่านกลับกลายเป็นภูเขา
หัว โล้น ท า ให้ ส่ งผลกระทบต่อวิถี ชี วิตและความเ ป็นอยู่ประชาชนน่ าน เป็นอย่ างมาก 
(PrawitTantalanukul, 2555 : 11)โดยจังหวัดน่านนั้นถูกขนานนามว่าเป็นดินแดนล้านนา ซึ่งเป็น
บริเวณท่ีเคยเป็นอาณาจักรล้านนาอันด ารงอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 1700 ถึงประมาณ พ.ศ. 2300 ปัจจุบัน
ได้แก่พ้ืนที่ในจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทย รวม 8 จังหวัดด้วยกัน กล่าวคือ เชียงราย แม่แฮ่
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องสอน เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง แพร่ น่าน และพะเยา พ้ืนที่ทั้งหมดของอาณาจักรล้านนานี้ ถ้า
ค านวณออกมาเป็นตารางกิโลเมตรจะมีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้นประมาณ 90,900 ตารางกิโลเมตร หรือหาก
เทียบกับพ้ืนที่ของประเทศไทยทั้งหมดคิดเป็นประมาณร้อยละ 17    ซึ่งบางท่านขนานนามว่า น่าน
นั้น “เป็นดินแดนล้านนาตะวันออก มีชื่อเรียกตามต านานต่างๆ ว่า “กาวะราชนคร” และ “นันท
สุวรรณนคร” บ้างก็เรียก “นันทบุรี”   

สาเหตุที่ท าให้จังหวัดน่าน มีพ้ืนที่ทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ลดลงนั้น เป็นเพราะ
ประชาชนบุกรุกป่าเพ่ือท าการเกษตร และมีการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชหรือข้าวต่างๆ มาเป็นการ
ปลูก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยสถิติการผลิตการเกษตรตามชนิดพืช (ระดับจังหวัด) ปีเพาะปลูก 
2555/2556 ซ่ึงจัดท าโดยคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดน่าน  ระบุว่า ใน
จังหวัดน่านมีพ้ืนที่การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มากที่สุดในบรรดาการปลูกพืชการเกษตรทั้งหมด มี
จ านวนมากถึง 40,748 ไร่ (Office of Nan province, 2558 : 6)  

ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน องค์กรการกุศล กลุ่มชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน 
ของจังหวัดน่านต่างให้ความส าคัญต่อทรัพยากรธรรมชาติเป็นอย่างมาก โดยหน่วยงานภาครัฐใน
จังหวัดต่างมียุทธศาสตร์เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติมากมาย เช่น ยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการอนุรักษ์
และบริหารจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดมิให้เกิดสภาวะมลพิษทั้งใน
ปัจจุบันขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน, ยุทธ์ศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ของส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน เป็นต้น นอกจากนั้นมี
การรวมตั วกัน ในลั กษณะของประชาสั งคม เ พ่ือท าหน้ าที่ ใ นการอนุ รั กษ์ และจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดน่านเกิดขึ้นมากมาย เช่น มูลนิธิฮักเมืองน่าน สมาคมบ้านหลวงหวง
ป่า กลุ่มอนุรักษ์ป่าศิลาแลงมูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนวัดโป่งค าแต่การด าเนินการต่างๆ ระหว่าง
ภาครัฐและภาคประชาสังคมดังกล่าวในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ยังขาดการมีส่วนร่วม
ระหว่างกันท าให้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเป็นไปในทางต่างคนต่างท ามากกว่าที่จะร่วมมือกัน
ส่งผลให้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ไม่ประสบความส าเร็จอย่างเต็มที่ ซึ่งในการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของภาครัฐและภาคประชาสังคมให้เกิดประสิทธิภาพควรใช้หลักพุทธธรรมเป็น
แนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม อันได้แก่ หลักสาราณียธรรม (ธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน) 6 
ประการ ประกอบด้วย เมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรม สาธารณโภคี สีลสามัญญตา
และทิฏฐิสามัญญตา  

ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาแล้วนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการมีส่วนร่วมเชิง
บูรณาการภาครัฐและภาคประชาสังคมเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน เพ่ือให้
ทราบถึงสภาพทั่วไปของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดน่าน ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน และน าเสนอ
รูปแบบการมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการภาครัฐและภาคประชาสังคมเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ในจังหวัดน่าน เพ่ือให้การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเกิดประสิทธิภาพและ
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ประสิทธิผลสูงสุด น าไปสู่การเป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติดั งในอดีต ท าให้
ประเทศไทยมีพ้ืนที่ที่อุดมสมบูรณ์เพ่ิมมากขึ้น และน าพาไปสู่การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้กับโลกใบนี้ต่อไป 
 

2. วัตถปุระสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพ่ือศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชา

สังคมในจังหวัดน่าน 
2.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ

ภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน 
2.3 เพ่ือน าเสนอรูปแบบการมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการภาครัฐและภาคประชาสังคมเพ่ือ

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน 
 

3.ขอบเขตของการวิจัย 
3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
งานวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการภาครัฐและภาคประชาสังคมเพ่ือการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน” เป็นงานวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods 
Research) โดยผู้วิจัยได้น าเอาแนวคิดของ Cohen, J.M. and Uphoffโดยกระบวนการมีส่วนร่วมมี 
4 ขั้นตอน (Cohen, J.M. and Uphoff, 1984 :219-222) รวมกับการศึกษาเอกสารและทบทวน
วรรณกรรมอีก 1 ขั้นตอน จึงประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือการมีส่วนร่วมในการวางแผน 
(Planning)การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
(Implementation)การมีส่วนร่วมได้รับผลประโยชน์ (Benefit)และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล
การด าเนินงาน (Evaluation) บูรณาการกับหลักสาราณียธรรม 6 (ธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน) 
(PhaBrahmagunabhorn(P.A. Payutto, 2553 : 23-24) ประกอบด้วย เมตตากายกรรมร่วมกัน
อนุรักษ์และดูแลป่าไม้ร่วมกัน เมตตาวจีกรรม ร่วมกันบอกแจ้งเหตุเกี่ยวกับการดูแลป่าไม้ เมตตา
มโนกรรม คิดต่อและท าสิ่งดีที่เป็นประโยชน์แก่ธรรมชาติ สาธารณโภคี ร่วมกันใช้สอยและรับ
ประโยชน์ เท่ า เทียมกัน  สี ลสามัญญตาเคารพกฎหมาย ระ เบียบ เกี่ ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติทิฏฐิสามัญญตา เคารพรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

3.2 ขอบเขตด้านพื้นที่ 
ผู้วิจัยได้ก าหนดพ้ืนที่ในการท าวิจัย คือ พ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐของจังหวัดน่าน อัน

ได้แก่ (1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน (2) ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
น่าน (3) องค์การบริหารส่วนต าบลสวด อ าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน  (4) เทศบาลต าบลศิลาแลง 
อ าเภอปัว จังหวัดน่าน และ (5) องค์การบริหารส่วนต าบลดู่พงษ์ อ าเภอสันติสุข จังหวัดน่าน และ
ภาคประชาสังคมในจังหวัด ประกอบด้วย(1) ต าบลศิลาแลง อ าเภอปัว (กลุ่มอนุรักษ์ป่าศิลาแลง)  
(2) อ าเภอเมืองน่าน (มูลนิธิฮักเมืองน่าน) (3) อ าเภอบ้านหลวง (สมาคมบ้านหลวงหวงป่า) และ (4) 
วัดในอ าเภอสันติสุข 1 วัด (มูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนวัดโป่งค า) 

3.3 ขอบเขตด้านประชากร/ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
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การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 2 กลุ่ม ดังนี้  
1) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักเชิงปริมาณ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน คือ (1) บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน จ านวน 
123 คน (2) บุคลากรส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน จ านวน 5 คน  (3) 
บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลสวด อ าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน จ านวน 23 คน  (4) บุคลากร
เทศบาลต าบลศิลาแลง อ าเภอปัว จังหวัดน่าน จ านวน 22 คน และ (5) บุคลากรองค์การบริหารส่วน
ต าบลดู่พงษ์ อ าเภอสันติสุข จังหวัดน่านจ านวน 24 คน รวม 5 แห่ง  มีประชากรทั้งหมด 197 คน 
ภาคประชาสังคมในจังหวัด ประกอบด้วย (1) คณะกรรมการกลุ่มอนุรักษ์ป่าศิลาแลง จ านวน 8 คน 
(2) บุคลากรที่ปฏิบัติงานในมูลนิธิฮักเมืองน่าน จ านวน 20 คน  (3) คณะกรรมการสมาคมบ้านหลวง
หวงป่า จ านวน 5 คน และ (4) คณะกรรมการมูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนวัดโป่งค า จ านวน 11 
คน รวม 4 กลุ่ม มีประชากรทั้งหมด 44 คน 

2) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants)  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview) โดยผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงได้แก่ผู้บริหารและบุคลากรของ
องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นจั งหวัดน่ านที่ อยู่ ในขอบเขต พ้ืนที่ ตั วแทนจากส านัก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดน่าน และประธาน/หัวหน้า ของประชาสังคมกลุ่มต่างๆจ านวน19ท่าน 

3) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยผู้วิจัย
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจ านวน10รูป/คน 

 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
วิธีด าเนินการวิจัย เรื่อง การมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการภาครัฐและภาคประชาสังคมเพ่ือ

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน มีวิธีการด าเนินการ ดังนี้ 
1.ศึกษาค้นคว้า รวบรวม แยกแยะสังเคราะห์ในประเด็นเกี่ยวกับ แนวคิด ทฤษฎี 

เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม, แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ, แนวคิดเกี่ยวกับ
ประชาสังคม,ภาคประชาสังคมที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในจังหวัดน่าน ,หลักพุทธธรรม
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม, ภาครัฐและนโยบายของภาครัฐในการจัดการทรัพยากรป่าไม้, ข้อมูลทั่วไป
เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรในจังหวัดน่าน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.น าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ แก้ไขตามข้อเสนอแนะและน าเสนอ
ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาอีกครั้ง 

3. จัดท าร่างเครื่องมือการวิจัยทั้งแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์พร้อมทั้งเสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

4. น าเครื่องมือการวิจัยให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจความถูกต้องและเพ่ือหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องของประเด็นค าถามการวิจัยกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ในรูปแบบของเทคนิคการ
วิเคราะห์ IOC (Index of Congruence)   
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5. หาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) โดยน าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไข
แล้ว ไปทดลองใช้ (Try-out) กับกลุ่มประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

6. ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (แบบสอบถามและการ
สัมภาษณ์เชิงลึก) 

7. ส าหรับข้อมูลเชิงปริมาณ รวบรวมและประมวลผลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์เสนอข้อมูล พร้อมทั้งสังเคราะห์จาก
ข้อเสนอจากค าถามปลายเปิด ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพ รวบรวม ถอดเทป และสังเคราะห์ข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์ 

8. สรุปผลการวิจัย 
9. จัดท าและสังเคราะห์ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการสนทนากลุ่ม (Focus 

Group Discussion) โดยผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จ านวน 10 รูป/คน 
10. อภิปรายผลการวิจัย 
11. น าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

 

5. ผลการวิจัย 
 การมี ส่ วนร่ วม เชิ งบู รณาการภาครั ฐและภาคประชา สั งคม เ พ่ือการจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน สรุปตามประเด็นส าคัญตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

จากวัตถุประสงค์ข้อ 1  ที่ว่ า  “เ พ่ือศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน” 
 5.1.1 สภาพโดยทั่วไปในการมีส่วนร่วมการภาครัฐและภาคประชาสังคมเพ่ือการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน 

ด้านการวางแผน จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการวางแผนเกี่ยวการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน พบว่า การมี
ส่วนร่วมในการวางแผนเกี่ยวการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ระหว่างภาครัฐและภาคประชา
สังคมในจังหวัดน่านนั้น ในภาพรวมทุกภาคส่วนในจังหวัดน่านมีความตื่นตัวในประเด็นเกี่ยวกับป่าไม้
เป็นอย่างมาก โดยทุกภาคส่วนจะให้ความส าคัญในเรื่องป่าไม้เป็นล าดับต้นๆ จนเกิดวาระจังหวั ด
น่านขึ้นมา คือ “สร้างเมืองน่านน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ า” และจะเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมเข้ามามี
ส่วนร่วมในการวางแผนตามโอกาสต่างๆ และตามขอบเขตของระเบียบ กฎหมายจะเอ้ืออ านวย เช่น 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่านและกรมป่าไม้ได้จัดเวทีให้ภาคประชา
สังคมแสดงความคิดเห็นในการวางแผนรวมถึงสรุปแนวทางร่วมกันอยู่เป็นประจ า องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดน่านเชิญให้ตัวแทนหรือคณะกรรมการจากมูลนิธิฮักเมืองน่านเข้าไปมีส่วนร่วมโดยการ
แต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน พัฒนาแผน ประเมินผลแผนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดน่าน องค์การบริหารส่วนต าบลสวดเชิญนายกสมาคมบ้านหลวงหวงป่าเป็นที่
ปรึกษาของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นต้น 
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 ด้านการตัดสินใจ จากการสัมภาษณ์เก่ียวกับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องเกี่ยวการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน พบว่า หาก
เป็นประเด็นที่ไม่ผิดกฎหมายนั้นปัจจุบันการตัดสินใจร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมได้
มีการด าเนินการอยู่แล้วเช่น องค์กรบริหารส่วนจังหวัดจะเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วม
ใน แต่การตัดสินใจนั้นต้องมีการวิเคราะห์แยกแยะ ข้อดี ข้อเสียในประเด็นต่างๆ เป็นอย่างดีเทศบาล
ต าบลศิลาแลง ก็เช่นกัน ได้ให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมโดยการจัดให้มีการจัดเวทีประชาคม 
ซึ่งประกอบด้วยการประชุมของ ผู้น าของภาคประชาสังคม สมาชิก อบต. สมาชิกสภา อบต. คณะ
ผู้บริหารของ อบต. โดยส่วนไหนที่เป็นประเด็นการตัดสินใจ จะมีการแยกตามสาระรายประเด็น เช่น 
ประเด็นเกี่ยวกับการปกครองจะเข้าที่ประชุมฝ่ายปกครอง (ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสังคม) ส่วน
ประเด็นทางกฎหมายจะเข้าที่ประชุมส่วนของเทศบาลต าบลศิลาแลง เป็นต้นส่วนในประเด็นที่เป็น
กรณีของพ้ืนที่ที่ผิดกฎหมายปัจจุบันยังไม่สามารถกระท าได้ เนื่องจากปัจจุบันในพ้ืนที่ของจังหวัด
น่านที่เป็นเรื่องป่ายังไม่มีการตัดสินใจเพราะเป็นการกระท าที่ผิดกฎหมาย ทั้งที่บางครั้งการกระท า
นั้นเกิดประโยชน์กับการรักษาป่าและเกิดประโยชน์ต่อชุมชน แต่ก็ไม่สามารถกระท าได้ ท าให้ภาค
ประชาสังคมเข้าถึงยากจนไม่อยากจะท าโดยเฉพาะมูลนิธิส่ งเสริมการเรียนรู้ชุมชนวัดโป่งค าที่
ตัดสินใจไม่เข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจกับภาครัฐ กล่าวคือ องค์การบริหารส่วนต าบลดู่พงษ์ 
อ าเภอสันติสุข ซึ่งเป็นภาครัฐในพื้นที่โดยตรง 

ด้านการด าเนินการ จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานเรื่อง
เกี่ยวการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน 
พบว่า การด าเนินงานเรื่องเกี่ยวการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ระหว่างภาครัฐและภาค
ประชาสังคมในจังหวัดน่านในภาพรวมนั้นเป็นไปในทิศทางที่ดี ซึ่งภาพรวมในปัจจุบันมีการกระท า
การด าเนินการร่วมกันอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็น การจัดประชุมระดับจังหวัดในประเด็นเกี่ยวกับการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ การให้ใช้ห้องประชุมเพ่ือเอ้ืออ านวยความสะดวกในการประชุมกิจกรรม
ต่างๆ   อันเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในขณะที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดน่านได้เน้นการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานเป็นอย่างมาก เพราะต้องการให้ภาคประชาสังคม
รู้สึกรักหวงแหนความเป็นเจ้าของร่วมกันในทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมของจังหวัดน่าน ส่วน
ปัญหาการด าเนินงานในพ้ืนที่ที่ไม่สามารถเข้าไปด าเนินการได้นั้นจากการประชุมร่วมกันของทั้ง
ภาครัฐแต่ละส่วนงานของจังหวัด และภาคประชาคมของจังหวัดน่าน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
เป็นประธานนั้น มีข้อเห็นพ้องต้องกันว่าควรแก้ปัญหาพื้นท่ีที่มีปัญหาโดยต้องแก้ปัญหากฎหมายเป็น
เบื้องต้น การด าเนินการอ่ืนที่เป็นประเด็นเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่จึงจะ
สามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้อง 

ด้านการรับผลประโยชน์ จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการได้รับ
ประโยชน์จากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมในจังหวัด
น่าน พบว่า การรับผลประโยชน์นั้นในส่วนของการรับผลประโยชน์โดยตรงนั้น ภาครัฐไม่สามารถรับ
ผลประโยชน์ได้โดยตรง เนื่องจากโดยปกติแล้วส่วนของภาครัฐจะไม่ได้รับผลประโยชน์โดยตรงจาก
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การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ แต่จะเป็นการได้รับประโยชน์จากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดย
มาจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองมากกว่า ซึ่งถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามปกตินั่นเอง ขณะที่
การได้รับประโยชน์โดยอ้อมนั้นทั้งส่วนของภาครัฐและภาคประชาสังคมจะได้รับประโยชน์ได้เท่า
เทียมกันแต่ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย และอยู่ภายใต้กฎระเบียบของชุมชน เช่น การมีอากาศดี ชีวิตดี
ขึ้น ฝนตกตามฤดู น้ าไม่ท่วม การที่จ านวนป่าไม่ถูกท าลาย หรือมีจ านวนมากยิ่งข้ึน เป็นต้น  

ด้านการประเมินผล การด าเนินงานในเร่ืองเกี่ยวการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่า
ไม้) ระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน พบว่า หากแยกตามภารกิจแล้วนั้นภาครัฐ
จะมีการประเมินผลในเชิงเอกสารอยู่เสมอผ่านการด าเนินการของโครงการหรือกิจกรรม เช่น 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการเปิดโอกาสและดึงภาคประชาสังคมเข้ามารับรู้และมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลโครงการอย่างเต็มที่โดยเป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับการประเมินซึ่งมีบุคลากรภายนอก
เข้ามามีส่วนร่วม แต่เมื่อการประเมินผลร่วมกันระหว่างภาครัฐกับภาคประชาสังคมนั้นส่วนใหญ่จะ
เป็นการประเมินผลโดยการช่วยตรวจสอบ หรือแสดงความคิดในที่ประชุมเช่นเดียวเทศบาลต าบล
ศิลาแลงที่ให้ภาคประชาสังคมเข้ามีส่วนร่วมในการประเมินผลแต่ที่ไม่ใช่เชิงเอกสาร เป็นการ
ด าเนินการตรวจสอบโดยการตั้งคณะท างานของชุมชน เสนอปัญหาอุปสรรคและเรื่องอ่ืนๆ ในที่
ประชุม ซึ่งมทีั้งท่ีเป็นการประชุมที่เป็นทางการการประชุมที่ไม่เป็นทางการ 

การด าเนินการร่วมกันเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ในจังหวัดน่าน
นั้นภาครัฐและภาคประชาสังคมจะมีส่วนร่วมในการวางแผนมากที่สุดนั้นเป็นเพราะการด าเนินการ
ในการวางแผนของแต่ละส่วนงานของภาครัฐนั้นจะเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการวางแผนทั้งนี้ 
เพราะการมีส่วนร่วมในการวางแผนและการตัดสินใจนั้นสามารถกระท าได้หลากหลายวิธี เช่น การ
ประชุมระดับจังหวัดในประเด็นเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติการเวทีประชาคม การเชิญ
ภาคประชาสังคมมาเป็นคณะกรรมการในการจัดท าแผน เป็นต้น  ในส่วนของการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานนั้น มีแนวทางในการมีส่วนร่วมที่หลากหลาย เช่น การให้ใช้ห้องประชุมเพ่ือเอ้ืออ านวย
ความสะดวกในการประชุมกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น ส่วนการมีส่วนร่วมในการได้รับประโยชน์จากการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาตินั้นในภาพรวมการได้รับประโยชน์ภาครัฐจะไม่ได้รับโดยตรง เพราะ
ภาครัฐเป็นเพียงการปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเท่านั้น ส่วนการได้รับประโยชน์ทางอ้อมนั้น ทั้งภาครัฐ
และภาคประชาสังคมจะได้รับเท่าๆ กัน ส่วนการมีส่วนร่วมในการประเมินผลการด าเนินงานนั้นใน
ภาพรวมถือว่ายังมีส่วนร่วมน้อยที่สุดจากการมีส่วนร่วมทั้ง 5 ประการ ฉะนั้นแล้วการการมีส่วนร่วม
ในทุกขั้นตอนนั้นต้องมีความสอดคล้องตามล าดับ สมดุล และเกี่ยวเนื่องกัน โดยต้องไม่ขัดต่อ
กฎหมาย และกฎระเบียบของชุมชน ซึ่งถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 

5.1.2การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคม ใน
จังหวัดน่านตามหลักสาราณียธรรม 

พบว่า ภาครัฐและภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ
ภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ การมีส่วนร่วมได้รับผลประโยชน์ รองลงมาได้แก่ 
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การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการวางแผน และ
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการด าเนินงาน ตามล าดับ 

ด้ านการ มีส่วนร่ วมในการวางแผน พบว่ า  การมีส่ วนร่ วมในกา รจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ท่านมีส่วนร่วมในการคิดหาแนวทางที่จะช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
และปรับปรุงการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในด้านต่างๆรองลงมาได้แก่ ท่านมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดยุทธศาสตร์หรือนโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) และด้านที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยสุด คือ ท่านมีส่วนร่วมในการศึกษาถึงสภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหาของการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ในการประชุมหรือสัมมนาท่ีเป็นทางการ ตามล าดับ 

ด้ านการ มีส่ วนร่ วมในการตั ดสิน ใจ พบว่ า  การมี ส่ วนร่ วม ในการจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ท่านมีส่วนร่วมในการออกเสียงสนับสนุนหรือคัดค้าน การ
แก้ปัญหาการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ (ป่าไม้) รองลงมาได้แก่ ท่านมีส่วนร่วมในการหาวิธีการ
แก้ปัญหาของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ ท่านมีส่วน
ร่วมในการก าหนดเขตป่าชุมชน ตามล าดับ 

ด้านการมีส่วนร่วมในการด า เนินงานพบว่า  การมีส่ วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ท่านได้เข้าร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ(ป่าไม้) ที่
หน่วยงานภาครัฐหรือภาคประชาสังคมจัดขึ้น รองลงมาได้แก่ ท่านเข้าร่วมในกิจกรรมการเฝ้าระวัง 
ติดตาม และแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ 
ท่านมีส่วนร่วมในโครงการฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ตามล าดับ 

ด้านการมีส่วนร่วมได้รับผลประโยชน์พบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ท่านเห็นว่าการช่วยกันรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) 
เป็นการสร้างความสามัคคี การเคารพและยอมรับซึ่งกันและกัน รองลงมาได้แก่ ท่ านเข้าร่วมใน
กิจกรรมการเฝ้าระวัง ติดตาม และแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ ท่านได้ติดตามกิจกรรมด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  (ป่าไม้) ที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนตามล าดับ 

ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล  พบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ท่านได้ติดตามกิจกรรมด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  (ป่า
ไม้) ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนรองลงมาได้แก่ ท่านได้มีส่วนร่วมในการจัดสรรผลประโยชน์ของหน่วยงาน
ภาครัฐที่ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ ท่านเห็นว่าการ
แก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ท าให้ชุมชนเข้มแข็งและประชาชนมีสุขภาพที่ดีข้ึนตามล าดับ 
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จากวัตถุประสงค์ข้อ 2“เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน” 

5.1.3 หลักสาราณียธรรม 6 เพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการทรพัยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) 
ในจังหวัดน่าน 

โดยการบูรณาการหลักสาราณียธรรม 6  เ พ่ือการมีส่วนร่ วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน บูรณาการโดยหลักสาราณียธรรม 6 
ประกอบด้วย 1) เมตตากายกรรม(ร่วมกันอนุรักษ์ป่าไม้) 2) เมตตาวจีกรรม (การช่วยบอกแจ้งสิ่งที่
เป็นประโยชน์) 3) เมตตามโนกรรม (ร่วมกันดูแลป่าไม้)4) สาธารณโภคี (แบ่งปันผลประโยชน์จากป่า
ไม)้ 5) สีลสามัญญตา(มีระเบียบวินัยร่วมกันในการดูแลป่าไม้) และ 6) ทิฏฐิสามัญญตา (ร่วมกันออก
กฎ ท าข้อตกลง รักษาป่าไม้) 

พบว่า การมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการภาครัฐและภาคประชาสังคมเพ่ือการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน ตามหลักสาราณียธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 5) สีลสามัญญตา(มีระเบียบวินัยร่วมกันในการดูแลป่า
ไม้)  รองลงมาได้แก่ 6) ทิฏฐิสามัญญตา (ร่วมกันออกกฎ ท าข้อตกลง รักษา ป่าไม้) 1) เมตตา
กายกรรม(ร่วมกันอนุรักษ์ป่าไม้)2) เมตตาวจีกรรม (การบอกกล่าวสิ่งที่เป็นประโยชน์)3) เมตตา
มโนกรรม (ร่วมกันดูแลป่าไม้) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ 4) สาธารณโภคี (แบ่งปัน
ผลประโยชน์จากป่าไม้) ตามล าดับ 

ด้านเมตตากายกรรม(ร่วมกันอนุรักษ์ป่าไม้) พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันขณะด าเนินงานด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) รองลงมาได้แก่  ผู้รับผิดชอบในการด าเนินการของภาครัฐและ
ภาคประชาสังคมใช้วาจาที่ไพเราะต่อกัน ตามล าดับ 

ด้านเมตตาวจีกรรม (การบอกกล่าวสิ่งที่เป็นประโยชน์) โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการแจ้งข้อมูลหรือแนะน าสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) รองลงมาได้แก่ มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันขณะด าเนินงาน
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ ผู้รับผิดชอบในการ
ด าเนินการของภาครัฐและภาคประชาสังคมใช้วาจาที่ไพเราะต่อกัน ตามล าดับ 

ด้านเมตตามโนกรรม (ร่วมกันดูแลป่าไม้)โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ภาครัฐด าเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้)
โดยเน้นผลประโยชน์แก่ส่วนรวม และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ ภาครัฐการเปิดโอกาสให้ภาค
ประชาสังคมตรวจสอบการด าเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ตามล าดับ 

ด้านสาธารณโภคี (แบ่งปันผลประโยชน์จากป่าไม้) โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ภาครัฐและภาคประชาสังคมได้ประโยชน์ของ
จากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ มีการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) อย่างเหมาะสม ตามล าดับ 
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ด้านสีลสามัญญตา(แบ่งปันผลประโยชน์จากป่าไม้) โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่ าข้อที่ มี ค่ า เ ฉลี่ ยสู งสุ ด  คือ  การด า เนิ นงานด้ านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้)เป็นไปตามกฏระเบียบ กฎหมาย รองลงมาได้แก่ ภาครัฐมีการกระจาย
งบประมาณในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) อย่างเหมาะสม และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด 
คือ เจ้าหน้าที่/ตัวแทนของภาครัฐ และภาคประชาสังคมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจ ตามล าดับ 

ด้านทิฏฐิสามัญญตา (ร่วมกันออกกฎ ท าข้อตกลง รักษา ป่าไม้) โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ภาครัฐและภาคประชาสังคมเปิดโอกาส
ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ 
การประชุม สัมมนา หรืออบรมเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) เปิดโอกาสให้
ผู้เข้าร่วมได้แสดงความคิดเห็นตามล าดับ 

5.1.4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของภาค
ประชาสังคมในจังหวัดน่าน 

ผลการทดสอบความสัมพันธ์ พบว่า ปัจจัยด้านหลักสาราณียธรรมมีความสัมพันธ์กับ
การมีส่วนร่วมของภาครัฐและภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของภาค
ประชาสังคมในจังหวัดน่าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ พบว่า หลักสาราณีย
ธรรมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการภาครัฐและภาคประชาสังคมเพ่ือการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังนี้ หลักสาราณีย
ธรรม 6 มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการภาครัฐและภาคประชาสังคมเพ่ือการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่านกล่าวคือ ที่มีความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างสูงในประเด็น 
ร่วมกันรับผลประโยชน์ (Y4)มีค่าเท่ากับ 0.749 ร่วมกันตัดสินใจ(Y2)มีค่าเท่ากับ 0.711 ร่วมกัน
วางแผน(Y1)มีค่าเท่ากับ .688 ร่วมกันประเมินผล (Y5)มีค่าเท่ากับ 0.681 ร่วมกันด าเนินงาน (Y3)มี
ค่าเท่ากับ 0.658 

จากวัตถุประสงค์ข้อ 3 ที่ว่า “น าเสนอรูปแบบการมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการภาครัฐและ
ภาคประชาสังคมเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน” 

5.1.5 รูปแบบการมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการภาครัฐและภาคประชาสังคมเพื่อการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน 

การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของภาครัฐและภาคประชาสังคมใน
จังหวัดน่าน มีด้วยกัน 5 ประการ คือ 1) การมีส่วนร่วมในการวางแผน (Planning)2) การมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ (Decision Making) 3) การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน (Implementation) 4) 
การมีส่วนร่วมได้รับผลประโยชน์ (Benefit)  และ5) การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการด าเนินงาน 
(Evaluation) การมีส่วนร่วมโดยการให้หลักธรรมที่สามารถเป็นสามารถท าให้ทั้งส่วนภาครัฐและ
ภาคประชาสังคมระลึกถึงกัน คือ หลักสาราณียธรรม 6 ประการ จะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้การมีส่วนร่วมในด้านต่างๆ นั้นมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันได้แก่ 1) เมตตา
กายกรรม(ร่วมกันอนุรักษ์ป่าไม้) 2) เมตตาวจีกรรม (การช่วยบอกแจ้งสิ่งที่เป็นประโยชน์) 3) เมตตา
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มโนกรรม (ร่วมกันดูแลป่าไม้)4) สาธารณโภคี (แบ่งปันผลประโยชน์จากป่าไม้) 5) สีลสามัญญตา(มี
ระเบียบวินัยร่วมกันในการดูแลป่าไม้) 5) ทิฏฐิสามัญญตา (ร่วมกันออกกฎ ท าข้อตกลง รักษาป่าไม้) 
ดังนี้ 

1. ด้านการวางแผน(Planning) โดยการเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมใน
ทุกขั้นตอนภาครัฐต้องเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมเข้าไปมีส่วนร่วมในทุกๆ ขั้นตอน ต้องควบคู่ไป
กับการชี้แนะสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อกันให้ชี้แนะในทุกโอกาสที่มีโอกาส โดยการประชุมหาแนวทางที่
จะช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและปรับปรุงการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในด้านต่างๆโดยการ
ก าหนดยุทธศาสตร์หรือนโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้)จากการศึกษา
ยุทธศาสตร์หรือนโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติมีปฏิทินปฏิบัติงาน การประชุม และ
สัมมนา 

2. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการออกเสียงสนับสนุนหรือคัดค้าน การแก้ปัญหา
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้)แก้ไขปัญหาพ้ืนที่ที่ผิดกฎหมาย ด้วยการแก้ไขกฎหมายที่
ล้าสมัยภาครัฐก าหนดกฎหมายเป็นเขตอุทยานหรือเขตป่าสงวน โดยให้ภาคประชาสังคมร่วม
ตัดสินใจเลือกนโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้)  

3. การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ภาครัฐให้การสนับสนุนการเข้าร่วมในกิจกรรม
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ(ป่าไม้) ที่หน่วยงานภาครัฐหรือภาคประชาสังคมจัดขึ้น โดยการจัดสรร
งบประมาณการด าเนินการมีกิจกรรมการเฝ้าระวัง ติดตาม และแก้ไขปัญหาการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ประสานงานระหว่างภาครัฐและชุมชนในกิจกรรมการด าเนินการต่างๆ 
ต้องสรรหางบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐอื่นจากภายนอกให้มีการสนับสนุน ส่งเสริมจากภาครัฐ 

4. การมีส่วนร่วมได้รับผลประโยชน์ การให้ประชาชนในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมอย่าง
ทั่วถึงก่อนภาคประชาสังคมในพื้นที่อ่ืนๆ การด าเนินการร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคม
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดน่าน โดยการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพ้ืนที่ที่
ได้รับผลกระทบโดยตรงเข้ามามีส่วนร่วม ท าให้การด าเนินการแก้ไขปัญหาเกิดประสิทธิภาพอย่าง
เต็มที่ ทั้งนี้การด าเนินการให้ประชาชนในพื้นท่ีเข้ามามีส่วนร่วมนั้นควรยึดหลักการเครารพความเห็น
ซึ่งกันและกัน ติดตามกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ในการจัดสรรผลประโยชน์ของหน่วยงานภาครัฐ
ที่ สามารถท าให้ชุมชนเข้มแข็งและประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น และช่วยกันรักษาและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) เป็นการสร้างความสามัคคี การเคารพและยอมรับซึ่งกันและกัน 

5 .  การมีส่วนร่วมในการประเมินผล การได้ติดตามกิจกรรมด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ  (ป่าไม้) ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน การจัดสรรผลประโยชน์ของหน่วยงานภาครัฐที่ 
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน ช่วยกันรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นการ
สร้างความสามัคคี การเคารพและยอมรับซึ่งกันและกัน มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความล่าช้าของ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การแจ้งข้อมูลหรือแนะน าสิ่งที่เป็นประโยชน์ ระหว่างภาครัฐและ
ภาคประชาสังคม แยกตามภารกิจ 
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6. อภิปรายผล 
 ในการอภิปรายผลผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยและอภิปราย
ข้อค้นพบใหม่จากการท าวิจัยดังนี้ 
 5.1.1 จากผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมการภาครัฐและภาคประชาสังคมเพื่อการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน สามารถอภิปรายได้ดังนี้ 

ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง อภิปรายได้
ว่าการคิดหาแนวทางที่จะช่วยแก้ไขปัญหาก าหนดยุทธศาสตร์ โดยการเปิดโอกาสให้ภาคประชา
สังคมมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนภาครัฐต้องเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมเข้าไปมีส่วนร่วมในทุกๆ 
ขั้นตอน ที่ไม่เป็นการผิดต่อหลักกฎหมายในขณะที่การมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ นั้น ต้องควบคู่ไป
กับการแสดงกิริยาที่ดีต่อกันไม่ว่าจะเป็นต่อหน้าหรือลับหลังก็ตาม หากมีอะไรที่สามารถชี้แนะสิ่งที่
เป็นประโยชน์ต่อกันให้ชี้แนะในทุกโอกาสที่มีโอกาส ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นการประชุมร่วมกันมาก
ที่สุดซึ่งการประชุมในแต่ละครั้งนั้น ต้องเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนแสดงความเห็นได้เท่าเทียมกันด้วย
ความเคารพความเห็นซึ่งกันและกันร่วมในการคิดหาแนวทางที่จะช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและ
ปรับปรุงการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในด้านต่างๆในการก าหนดยุทธศาสตร์หรือนโยบายด้าน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้)โดยการศึกษายุทธศาสตร์หรือนโยบายด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติก าหนดปฏิทินปฏิบัติงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

จากสภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหาของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่า
ไม้) ในการประชุมหรือสัมมนาที่เป็นทางการควรให้สิทธิชุมชนในการจัดการป่าไม้เอง โดยการ
กระจายอ านาจ 2) ความเป็นทางการลิดรอนความสามารถและการเรียนรู้ลงเรื่อยๆ ฉะนั้นให้
สนับสนุนกระบวนการศึกษาทางเลือกหรือใดๆ ก็ตามที่เอาชุมชนทั้งถิ่นเป็นเป้าหมายในการพัฒนา 
(ชุมชุนบริการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบริการชุมชน)  และ 3) หาค าตอบความหลากหลายในสิ่ง
ต่างๆ เพราะความหลากหลายเหล่านั้นจะเป็นค าตอบของความยั่งยืน 4) ก่อนมีการท าแผนงานควร
มีการลงมาท าเวทีในพ้ืนที่เพ่ือรับฟังสภาพปัญหาที่แท้จริง แล้วให้ชุมชนในพ้ืนที่เสนอแนะแนว
ทางการแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับแผนจากส่วนกลาง 5) องค์กร ชุมชนในพ้ืนที่ ควรมีบทบาทใน
การเข้าไปมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนงานในส่วนกลาง โดยต้องให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
โดยตรงเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติด้วย 6) หน่วยงาน องค์กร 
ภาคประชาสังคม หากจะเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนต้องมีการศึกษาข้อมูลก่อนเสนอขอ
งบประมาณเพ่ือบรรจุเข้าในแผนสอดคล้องกับงานวิจัยของ  สุขุมาลย์ ประสมศักดิ์ ได้วิจัยเรื่อง  
“กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมตามหลักพุทธธรรมขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน” ผลการวิจัยพบว่า 1. การบูรณาการกลยุทธ์
การมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักพุทธธรรมกับแนวคิดทฤษฎีเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อมของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดจ าเป็นที่จะต้องมีความรับผิดชอบ
โดยตรงและให้ความส าคัญในฐานะที่มีบทบาทหลักในการจัดการสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของ
รัฐบาล และตามกฎหมายที่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 นอกจากนี้ 
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ควรให้องค์กรสงฆ์ องค์กรด้านสตรี และประชาชนทั่วไปได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ด้วย ทั้งนี้โดยการน ากลยุทธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักพุทธธรรมทั้ง 7 ประการ มาใช้ใน
การก าหนดแผนงานและโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน เพ่ือให้เกิดความ
สามัคคีในหมู่ประชาชนและองค์การบริหารส่วนจังหวัดต่อไป และการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาค
ประชาชนที่จะสร้างองค์ความรู้และการสร้างจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อมให้นักเรียน เด็ก เยาวชน และ 
นักศึกษา รวมทั้งเครือข่ายภาคประชาชน ซึ่งเป็นหน้าที่ของโรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่จะด าเนิน
ตามแผนงานที่วางไว้ พบว่า การวางแผนการด าเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นการวางแผน
เชิงกลยุทธ์ ซึ่งได้แก่ การสร้างองค์ความรู้ในเครือข่ายภาคประชาชน โดยมีองค์กรที่รับผิดชอบ ส่วน
การด าเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อมมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละกลุ่ม ให้สิ่งแวดล้อม
ที่มีคุณภาพเหมาะแก่การด ารงชีวิตอย่างยั่งยืนสืบไป (SukhumanPrasomsak, 2557) 

ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง อภิปรายได้ว่า 
การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน ถึงแม้ว่า
ปัจจุบันกระบวนการตัดสินใจของภาครัฐนั้นจะเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมมาก
ขึ้นแต่ก็ยังไม่เพียงพอจึงต้องเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมอย่างครบถ้วน มีการ
เปิดเผยข้อมูลต่างๆ เพ่ือให้ภาคประชาสังคมใช้ประกอบการตัดสินใจผ่านกระบวนการวิ เคราะห์ 
แยกแยะ จนได้ข้อสรุปน าไปสู่การตัดสินใจการด าเนินโครงการต่างๆ ของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) จะเชิญภาคประชาสังคมเข้าไปมีส่วนร่วมอยู่เสมอ บางครั้งภาค
ประชาสังคมจะให้การศึกษาเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้อง ผ่านกระบวนการการตัดสินใจโดย
คณะกรรมการมูลนิธิและระดับคณะกรรมการท างาน/โครงการและการประชุมร่วมกันทั้งสองฝ่าย  
ถึงอย่างไรก็ตามในการตัดสินใจเรื่องเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้นั้นปัจจุบันจะเน้นความ
ถูกต้อง ตามระเบียบทุกขั้นตอน เพราะว่ากิจกรรมใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการป่าไม้จะได้รับความ
สนใจจากทุกๆฝ่ายมากและมีคนติดตาม ตรวจสอบ มากยิ่งขึ้น ส่วนในประเด็นที่เป็นกรณีที่ผิด
กฎหมายไม่สามารถกระท าได้ เนื่องจากปัจจุบันในพ้ืนที่ของจังหวัดน่านที่เป็นเรื่องป่ายังไม่มีการ
ตัดสินใจเพราะผิดกฎหมาย ปัจจุบันการตัดสินใจร่วมกันในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ระหว่าง
ภาครัฐกับภาคประชาสังคมนั้น ยังขาดการตัดสินใจร่วมกันเพราะระเบียบกฎหมายไม่เอ้ืออ านวย
ทั้งๆ ที่บางครั้งเกิดประโยชน์กับการรักษาป่า แต่ต้องมีระเบียบมากมาย ภาคประชาสังคมเข้าถึง
ยากจนไม่อยากจะท าซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กาญจนา  ด าจุติ ได้วิจัยเรื่อง“การส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมตามหลักพุทธธรรมของผู้น าชุมชนในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ
กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่าผู้น าชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (KanjanaDamjutti, 2557) 

ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า 
การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานเรื่องเกี่ยวการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ระหว่างภาครัฐและภาค
ประชาสังคมในจังหวัดน่าน ในภาพรวมนั้นเป็นไปในทิศทางที่ดี ซึ่งภาพรวมในปัจจุบันมีการกระท า
การด าเนินการร่วมกันอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็น การจัดประชุมระดับจังหวัดในประเด็นเกี่ยวกับการ
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จัดการทรัพยากรธรรมชาติ การให้ใช้ห้องประชุมเพ่ือเอ้ืออ านวยความสะดวกในการประชุมกิจกรรม
ต่างๆ อันเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในขณะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
น่านได้เน้นการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานเป็นอย่างมาก เพราะต้องการให้ภาคประชาสังคมรู้สึกรัก
หวงแหนความเป็นเจ้าของร่วมกันในทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมของจังหวัดน่าน ส่วนปัญหาการ
ด าเนินงานในพ้ืนที่ที่ไม่สามารถเข้าไปด าเนินการได้นั้นจากการประชุมร่วมกันของทั้งภาครัฐแต่ละ
ส่วนงานของจังหวัด และภาคประชาคมของจังหวัดน่าน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธาน
นั้น มีข้อเห็นพ้องต้องกันว่าควรแก้ปัญหาพ้ืนที่ที่มีปัญหาโดยต้องแก้ปัญหากฎหมายเป็นเบื้องต้น 
การด าเนินการอ่ืนที่เป็นประเด็นเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่จึงจะสามารถ
ด าเนินการได้อย่างถูกต้อง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิเชียร รุจิธารงกุล ได้วิจัยเรื่อง “บทบาท
และกลไกของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของไทย” 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่ ไม่ได้ใช้แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ในการแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อมของประเทศไทยครบ 7 ขั้นตอน คือ (1) การได้รับข้อมูลข้อเท็จจริง (2) การได้แสดง
ข้อคิดเห็น (3) การร่วมตัดสินใจแก้ปัญหา (4) การร่วมวางแผนแก้ปัญหา (5) การร่วมด าเนินการ
แก้ปัญหา (6) การร่วมรับประโยชน์และ (7) การ่วมติดตามประเมิน ควบคุมการแก้ปัญหาเพ่ือพัฒนา 
ซึ่งใช้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง  

โดยเฉพาะการประเมินโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐไม่จริงจังเป็นเพียงการสร้างภาพ
ในการปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อบังคับของกฎหมายเท่านั้น เพราะยังไม่มีกฎหมายเฉพาะการมีส่วน
ร่วมของประชาชนด้านสิ่งแวดล้อม การก าหนดแนวปฏิบัติที่ถูกต้องและบทลงโทษโดยเด็ดขาด 
ตลอดจนประชาชนไม่เข้าใจแนวทางปฏิบัติการมีส่วนร่วม 7 ขั้นตอนอย่างแท้จริงในการแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อมและร่วมรับประโยชน์จากการใช้ที่ดิน นอกจากนี้ภาครัฐและภาคเอกชนไม่ได้ให้
ข้อเท็จจริงด้านสิ่งแวดล้อม อีกทั้งประชาชน ไม่มีจิตส านึกเข้าร่วมแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ส่วนฝ่ายปฏิบัติการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ได้ใช้การมีส่วนร่วมของประชาชน
แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ส าเร็จและพึงพอใจเพียงปานกลาง โดยมีล าดับการใช้การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน คือ ภาครัฐใช้มากที่สุด ถัดลงมาคือ ภาคประชาสังคม และน้อยที่สุดคือ ภาคเอกชน
(WichainRujidhamrongkul, 2557) 

ด้านการมีส่วนร่วมได้รับผลประโยชน์ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า 
การมีส่วนร่วมในการได้รับประโยชน์จากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ระหว่างภาครัฐและ
ภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน ภาครัฐไม่สามารถรับผลประโยชน์ได้โดยตรง เนื่องจากโดยปกติแล้ว
ส่วนของภาครัฐจะไม่ได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ แต่จะเป็นการ
ได้รับประโยชน์จากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยมาจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองมากกว่า 
ซึ่งถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามปกตินั่นเอง ขณะที่การได้รับประโยชน์โดยอ้อมนั้นทั้งส่วนของ
ภาครัฐและภาคประชาสังคมจะได้รับประโยชน์ได้เท่าเทียมกันแต่ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย และอยู่
ภายใต้กฎระเบียบของชุมชน เช่น การมีอากาศดี ชีวิตดีขึ้น ฝนตกตามฤดู น้ าไม่ท่วม การที่จ านวน
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ป่าไม่ถูกท าลาย หรือมีจ านวนมากยิ่งขึ้น เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญเพ็ง วงค์หน่อ
บุญธรรม    ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้:
กรณีศึกษาประชาชนในเมืองไซทานี ในนครหลวงเวียงจันทน์” ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนในนคร
ห ล ว ง เ วี ย ง จั น ท น์ มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร จั ด ก า ร ท รั พ ย า ก ร ป่ า ไ ม้  ใ น ร ะ ดั บ ป า น ก ล า ง 
(BounphengVongnobountham, 2550) 

ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง อภิปราย
ได้ว่า การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการด าเนินงานในเร่ืองเกี่ยวการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
(ป่าไม้) ระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน แยกตามภารกิจแล้วนั้นภาครัฐจะมีการ
ประเมินผลในเชิงเอกสารอยู่เสมอผ่านการด าเนินการของโครงการหรือกิจกรรม เช่น องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดมีการเปิดโอกาสและดึงภาคประชาสังคมเข้ามารับรู้และมีส่วนร่วมในการประเมินผล
โครงการอย่างเต็มที่โดยเป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับการประเมินซึ่งมีบุคลากรภายนอกเข้ามามีส่วน
ร่วม แต่เมื่อการประเมินผลร่วมกันระหว่างภาครัฐกับภาคประชาสังคมนั้นส่วนใหญ่จะเป็นการ
ประเมินผลโดยการช่วยตรวจสอบ หรือแสดงความคิดในที่ประชุมเช่นเดียวเทศบาลต าบลศิลาแลงที่
ให้ภาคประชาสังคมเข้ามีส่วนร่วมในการประเมินผลแต่ที่ไม่ใช่เชิงเอกสาร เป็นการด าเนินการ
ตรวจสอบโดยการตั้งคณะท างานของชุมชน เสนอปัญหาอุปสรรคและเรื่องอ่ืนๆ ในที่ประชุม ซึ่งมีทั้ง
ที่เป็นการประชุมที่เป็นทางการการประชุมที่ไม่เป็นทางการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กาญจนา    
ด าจุติ ได้วิจัยเรื่อง“การส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามหลักพุทธธรรมของผู้น าชุมชนในการบริหาร
จัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่าการบริหารจัดการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง การมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล ในระดับติดตามผลการด าเนินโครงการต่างๆ ของกรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง(KanjanaDamjutti, 2557) 

5.1.2 การบูรณาการหลักสาราณียธรรม 6เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในจังหวัด
น่าน  

พบว่า การมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการภาครัฐและภาคประชาสังคมเพ่ือการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน ตามหลักสาราณียธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า
การปฎิบัติ โดยการให้แนะน าที่ดี เจตนาดีที่หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน องค์กรการกุศล กลุ่ม
ชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ของจังหวัดน่านต่างให้ความส าคัญต่อทรัพยากรธรรมชาติเป็นอย่างมาก โดย
หน่วยงานภาครัฐในจังหวัดต่างมียุทธศาสตร์เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติมากมาย เช่น ยุทธศาสตร์
เกี่ยวกับการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดมิให้เกิด
สภาวะมลพิษทั้ งในปัจจุบันขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ยุทธ์ศาสตร์การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน 
เป็นต้น นอกจากนั้นมีการรวมตัวกันในลักษณะของประชาสังคมเพ่ือท าหน้าที่ในการอนุรักษ์และ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดน่านเกิดขึ้นมากมาย เช่น มูลนิธิฮักเมืองน่าน สมาคมบ้าน
หลวงหวงป่า กลุ่มอนุรักษ์ป่าศิลาแลงมูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนวัดโป่งค าแต่การด าเนินการ
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ต่างๆ ระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมดังกล่าวในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติยังขาด
การมีส่วนร่วมระหว่างกันท าให้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเป็นไปในทางต่างคนต่างท ามากกว่าที่
จะร่วมมือกันส่งผลให้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ไม่ประสบความส าเร็จอย่างเต็มที่ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิเชียร รุจิธารงกุล ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทและกลไกของภาครัฐ 
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของไทย” ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหาร 
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมด้านสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่ 
ไม่ได้ใช้แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
ครบ 7 ขั้นตอน คือ (1) การได้รับข้อมูลข้อเท็จจริง (2) การได้แสดงข้อคิดเห็น (3) การร่วมตัดสินใจ
แก้ปัญหา (4) การร่วมวางแผนแก้ปัญหา (5) การร่วมด าเนินการแก้ปัญหา (6) การร่วมรับประโยชน์
และ (7) การ่วมติดตามประเมิน ควบคุมการแก้ปัญหาเพ่ือพัฒนา ซึ่งใช้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง 
โดยเฉพาะการประเมินโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐไม่จริงจังเป็นเพียงการสร้างภาพในการปฏิบัติ
ให้ถูกต้องตามข้อบังคับของกฎหมายเท่านั้น เพราะยังไม่มีกฎหมายเฉพาะการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนด้านสิ่งแวดล้อม การก าหนดแนวปฏิบัติที่ถูกต้องและบทลงโทษโดยเด็ดขาด ตลอดจน
ประชาชนไม่เข้าใจแนวทางปฏิบัติการมีส่วนร่วม 7 ขั้นตอนอย่างแท้จริงในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
และร่วมรับประโยชน์จากการใช้ที่ดิน นอกจากนี้ภาครัฐและภาคเอกชนไม่ได้ให้ข้อเท็จจริงด้าน
สิ่งแวดล้อม อีกทั้งประชาชน ไม่มีจิตส านึกเข้าร่วมแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ส่วนฝ่าย
ปฏิบัติการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ได้ใช้การมีส่วนร่วมของประชาชนแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อมได้ส าเร็จและพึงพอใจเพียงปานกลาง โดยมีล าดับการใช้การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ 
ภ าครั ฐ ใ ช้ ม ากที่ สุ ด  ถั ดล งมาคื อ  ภ าคประช าสั ง คม  และน้ อยที่ สุ ด คื อ  ภ าค เอกชน 
(WichainRujidhamrongkul, 2557) 

 
7. ข้อเสนอแนะ 

7.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย    
1) ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน ควรมีการประชุมเชิงสร้างสรรค์โดยภาครัฐ

แสดงบทบาทที่เอ้ืออ านวยต่อการด าเนินการร่วมกัน 
2) ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจควรให้ภาครัฐและภาคประชาสังคมในจังหวัด

น่าน มีส่วนร่วมในการประเมินผลการด าเนินงานในเรื่องเก่ียวการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้)  
เพ่ือช่วยกันตรวจสอบและตรวจตราการจัดกระท าการเกี่ยวกับป่าไม้ 

3) ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ควรเน้นการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานเป็น
อย่างมาก เพราะต้องการให้ภาคประชาสังคมรู้สึกรักหวงแหนความเป็นเจ้าของร่วมกันใน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมของจังหวัดน่าน  

4) ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ควรท างานเป็นลักษณะเครือข่ายเพ่ือ
สามารถเชื่อมการด าเนินงานระหว่างองค์กร หน่วยงาน หรือส่วนอ่ืนได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันภาครัฐ



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560250

และภาคประชาสังคมจะได้รับประโยชน์จากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) โดยเท่าเทียมกัน
แต่อยู่ภายใต้กฎระเบียบของชุมชน 

5) ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผลควรร่วมในการประเมินผลการด าเนินงานใน
เรื่องเกี่ยวการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมในจังหวัด
น่าน 

7.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ    
1) ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน โดยภาครัฐแสดงบทบาทที่เอ้ืออ านวยต่อการ

ด าเนินการร่วมกัน เช่น การใช้อารมณ์มากกว่าการรับฟังความเห็นซึ่งกันและกัน ดังนั้นการประชุม
ร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมควรเป็นการประชุมเชิงสร้างสรรค์ ปราศจากซึ่งอคติต่อ
กัน แสดงความคิดเห็นด้วยความจริงใจและสุภาพ 

2) ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจโดยการร่วมในการประเมินผลการด าเนินงานใน
เร่ืองเกี่ยวการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมในจังหวัด
น่าน ในส่วนของภาคประชาสังคมจะเป็นการช่วยกันตรวจสอบและตรวจตราการจัดกระท าการ
เกี่ยวกับป่าไม้มากกว่า โดยมีกฎหมายเกี่ยวกับการประเมินซึ่งมีบุคลากรภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม 

3) ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานโดยการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนในประเด็น
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ โดยชุมชนต้องจัดท าโครงการ ก าหนดกิจกรรม วิธีด าเนินงาน ผ่านเวที
ประชาคมหมู่บ้านด าเนินงานผ่านคณะกรรมการเสนอเสนอมายังกรมป่าไม้เพ่ือขออนุมัติงบประมาณ
การด าเนินโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านได้เน้นการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
เป็นอย่างมาก เพราะต้องการให้ภาคประชาสังคมรู้สึกรักหวงแหนความเป็นเจ้าของร่วมกันใน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมของจังหวัดน่าน เช่น ให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการจัดงาน
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าไม้ เป็นต้น 

4) ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์โดยการท างานเป็นเครือข่ายสามารถ
เชื่อมระหว่างองค์กร หน่วยงาน หรือส่วนอ่ืนได้เป็นอย่างดี ทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมจะได้รับ
ประโยชน์จากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) โดยเท่าเทียมกันแต่อยู่ภายใต้กฎระเบียบของ
ชุมชน 

5) ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผลการมีส่วนร่วมในการประเมินผลการ
ด าเนินงานในเรื่องเก่ียวการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคม
ในจังหวัด เพ่ือช่วยกันตรวจสอบและตรวจตราการจัดกระท าการเกี่ยวกับป่าไม้ โดยมีกฎหมายและ
บุคลากรภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม 
 7.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  1) ควรศึกษาเกี่ยวกับ พุทธวิธีการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของภาค
ประชาสังคม 

2) ควรศึกษาเกี่ยวกับ การบูรณาการภาครัฐและภาคประชาสังคมเพ่ือการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
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3) ควรศึกษาเกี่ยวกับ การสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมเพ่ือ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติตามหลักพุทธธรรม 

4 )  ควรศึ กษา เกี่ ย วกับ  การบู รณาการพุทธธรรมเ พ่ือการแก้ปัญหาจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่นโดยภาคประชาสังคม 

5) ควรศึกษาเกี่ยวกับ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติของประชาชน 
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การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
THE EFFECTIVE MANAGEMENT 

ปัณณธณร เธียรชัยพฤกษ์   
 

บทคัดย่อ 
ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยที่มีค่ายิ่งของสังคมและประเทศชาติ ประเทศใดที่มีทรัพยากร

มนุษย์ที่มี ศักยภาพสูงและสามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางสร้างสรรค์แล้ว  ประเทศนั้นก็
เจริญก้าวหน้า มีความ มั่งคั่งและมั่นคงทั้งในทางเศรษฐกิจ การเมืองและทางสังคม แต่ถ้าหาก
ประเทศใดขาดทรัพยากรมนุษย์ ที่มีคุณค่าหรือไม่สามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ
ได้  ประเทศก็พัฒนาไปได้ยาก ความเจริญ หรือความล้าหลังของประเทศจึงขึ้นอยู่กับปัจจัย
ทรัพยากรมนุษย์เป็นส าคัญ  เพราะทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัย หลักที่ก่อให้เกิดการพัฒนาปัจจัย
อ่ืนๆ ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาประเทศไม่ว่าจะเป็นด้าน เศรษฐกิจ  การเมือง  สังคม    ก็มาจาก
ทรัพยากรมนุษย์ทั้งสิ้น  ประเทศต่าง ๆ จึงมุ่งหวังที่จะมีทรัพยากร มนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ และมี
ระบบการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ท่ีดีเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ 

ดังนั้น การบริหารการจัดการที่มีประสิทธิภาพ จึงมีส่วนส าคัญในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เป็นผลให้การท างานเกิดประสิทธิผลตามทิศทางที่องค์กรก าหนด
ไว้ 
ค าส าคัญ : การจัดการ, ประสิทธิภาพ 
 

Abstract 
The Human Resources are a precious factor of society and the nation. If the 

high potential human resource is used to benefit in a constructive way. It can 
develop that country to be wealthy and stable growth in the economy, political 
and social. But if the country lacks valuable human resources or the human 
resources cannot be used to benefit to the nation. So that country could be 
developed difficultly. The progress or backwardness of a country is dependent on 
the human resources. Because the human resources are the main factors that 
cause the development of other factors which is the national development in the 
economic, the political and the social. All of it comes from the human resources. 
So many countries would have the effective human resource and the good 
management system that cause the high benefit to the nation. 
                                                           

Doctor of Philosophy Program in Public Administration, Faculty of Social Sciences, 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University 
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Therefore, the effective management is the best development for human 

resources in an organization to make the effective work under the direction of the 
organization. 
Keywords:  management, effective  
 
1. บทน า 

สังคมโลกมีการแข่งขันกันในอัตราที่ ค่อนข้างสูงและส่งผลกระทบในวงกว้าง การ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ซึ่งเป็นผลมาจากสภาวการณ์ที่เรียกว่า โลกไร้พรมแดน ท าให้การจัด
ระเบียบทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว
และท่ัวถึง การเชื่อมโยงกันของประเทศต่างๆ ต้องเผชิญกับปัญหาที่ท้าทายและการแข่งขันที่เข้มข้น 
ประชาคม โลกจึงต้องสร้างความร่วมมือกันภายใต้กติกาและสร้างขีดความสามารถในการพ่ึงพา
ตนเองเพ่ือการปรับตัว และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ประเทศไทยได้ก าหนดวาระแห่งชาติให้
ด าเนินการปฏิรูป 3 เรื่องหลัก ได้แก่ ปฏิรูปการเมือง ปฏิรูปการศึกษาและปฎิรูปราชการให้มีความ
สอดคล้อง ทนัสมัย ก้าวหน้า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (วิจิตร ศรีสอ้าน, 2547 :3 – 12) 

ส าหรับประเทศไทยหน่วยงานของภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ ได้พัฒนาก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็วเพ่ือตอบรับกับการเปลี่ยนแปลง ทุกองค์กรล้วนมีพนักงานหรือ ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งอยู่ในกลุ่ม
ที่เรียกว่ามีปัญหากับการพัฒนา ผู้บริหารและหัวหน้างานซึ่งอยู่ใกล้กับ พนักงานเหล่านั้นมากที่สุด 
ต้องหาวิธีท าให้พนักงานเหล่านั้นท างานให้ได้เต็มที่มากท่ีสุด พนักงานที่ เคยมาท างานสายกลับเร็ว ก็
ต้องปรับให้เป็น มาท างานและกลับตรงเวลา พนักงานที่ชอบใช้เวลา ท างานโทรศัพท์คุยเรื่องส่วนตัว
กับเพ่ือน ๆ ก็ต้องปรับพฤติกรรมให้ตั้งใจท างานให้เต็มที่ หรือพนักงาน ที่ไม่กล้าใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ 
ก็ควรจะปรับให้เกิดความมั่นใจที่จะใช้เครื่องมือทันสมัยต่าง ๆ ได้ การปรับพฤติกรรมให้เป็นไปใน
ทิศทางที่เอ้ือให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน นอกจากจะท าให้ผลผลิตของหน่วยงานและองค์กร
เพ่ิมขึ้นโดยส่วนรวมแล้วตัวพนักงานเองก็จะรู้สึกว่าตนเอง เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเกิดความ
ภูมิใจในตนเองมากขึ้นและโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานเพ่ิมข้ึนด้วย 

ผู้บริหารเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญท่ีสุดในการพัฒนาแก้ไขปัญหาของพนักงานการพัฒนา และ
ปรับพฤติกรรมโดยต้องอาศัยการเรียนรู้ของมนุษย์เป็นพ้ืนฐานเท่านั้น ผู้บริหารเป็นผู้ที่มีความเห็นใจ
เข้าใจและเป็นที่เคารพรักของพนักงานอยู่แล้วก็ยิ่งเป็นเรื่องง่ายที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ 
ท างานหรือพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันของพนักงานในองค์กร โดยไม่เป็นการฝืนใจหรือบังคับจนเกินไป  
แต่จะเป็นความรู้สึกเต็มใจที่จะให้ความร่วมมือร่วมใจ ผู้บริหารที่พนักงานเกลียดชังหรือไม่ชอบหน้า  
มักจะพบกับปัญหาการต่อต้านในลักษณะและรูปแบบต่าง ๆ จึงมุ่งที่ จะให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน 
ศึกษาวิธีการ หรือเลือกใช้เครื่องมือ และกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับ การพัฒนา แก้ปัญหา และปรับ
พฤติกรรม ของพนักงานในทิศทางที่จะเอ้ือประโยชน์ โดยงานจะส าเร็จบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่
นั้นขึ้นอยู่กับหลักการบริหารและการจัดองค์การเป็นส าคัญ  (สมคิด บางโม, 2547: 15) เมื่อใดก็
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ตามท่ีผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจใน ธรรมชาติขององค์การผู้บริหารก็จะสามารถประยุกต์หลักการ
บริหารองค์การให้เกิดประสิทธิภาพและ บรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการได้ แต่หากมองในแง่ ระบบ 
ผู้บริหารก็ความเน้นความส าคัญในทุกส่วนขององค์กร ร่วมมือร่วมใจกันท างานอย่างกระตือรือร้น
และเคารพในกฎระเบียบส่วนรวมมีวินัยในตนเอง 

องค์กรที่มีประสิทธิภาพ นอกจากต้องใช้หลักการบริหารจัดการแล้ว ผู้บริหารก็ความท า
ความเข้าใจกับค าว่าประสิทธิภาพให้ลึกซึ้ง จึงจะสามารถน าพาองค์กรให้ก้าวไปสู่องค์การที่มี
ประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 
 
2. การบริหาร 

การบริหาร มี 2 นัย คือ 1) ค าว่า บริหาร มาจากภาษาบาลีว่า ปริหาร มาจากศัพท์ว่า ปริ 
แปลว่า รอบ และ หร ธาตุ ในความน าไป ดังนั้น ค าว่า บริหาร จึงแปลว่า น าไปโดยรอบ อีกส านวน
หนึ่ง ค าว่า บริหาร แปลว่า อ้อมหนี, หลีกหนี, หลบหนี ดังในประโยคภาษาบาลีว่า “ปญฺห  ปริหริต  
สมตฺโถ “แปลว่า ผู้สามารถเพ่ือการอ้อมหนี หลีกหนี หลบซึ่งปัญหา หรือแปลว่า ผู้สามารถบริหาร
ปัญหา และน าปัญหาไปโดยรอบหรือก าจัดปัญหาให้หมดสิ้นไป 2) ค าว่า บริหาร แปลมาจาก
ภาษาอังกฤษ ว่า Administer และAdministration แปลความหมาย คือ การปกครอง ด าเนินการ 
อ านวยการ จัดการ จัดให้ ส่งเสริมและบ ารุง (สิรภพ เหล่าลาภะ, 2545: 140) 

การบริหารเป็นกระบวนการสั่งการ และควบคุมกิจกรรมของสมาชิกในองค์การรูปนัย                    
เพ่ือวัตถุประสงค์ในการท าให้เป้าหมายและจุดมุ่งหมายของสถาบันส าเร็จผล (ชาญชัย อาจิณ
สมาจาร, 2540: 11) การด าเนนิงานตามล าดับ ขั้นอันประกอบด้วยการวางแผน (Planning) การจัด
องค์การ (Organizing) การอ านวยการ (Actuating) และการควบคุม (Controlling) เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ โดยอาศัยคนและทรัพยากรอ่ืน (ธณจรส พูนสิทธ, ์ 2541: 20)การท างานให้ส าเร็จโดย
อาศัยคนอ่ืน (Getting things done through other people) และ กล่าวหน้าที่ของนักบริหาร
เป็นกรอบในการพิจารณาหน้าที่ (Function) ของนักบริหาร (พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมมฺจิตฺ
โต), 2549: 3-5) การบริหาร หมายถึง กระบวนการที่ผู้จัดการใช้ศิลปะและกลยุทธ์ต่าง ๆ ด าเนิน
กิจการตามขั้นตอนต่าง ๆ โดย อาศัยความรวมแรงรวมใจของสมาชิกในองค์การ การตระหนักถึง
ความสามารถ ความถนัด ความต้องการและมุ่งหวังด้านความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของ
สมาชิกในองค์การควบคู่ไปด้วย องค์การจึงจะสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ (พยอม วงศ์สาร
ศรี, 2542: 36)เป็นเรื่องของการน าเอากฎหมายและนโยบาย ต่าง ๆ ไปปฏิบัติให้เกิดผล ซ่ึงเป็น
หน้าที่ของข้าราชการที่จะท างานด้วยความเต็มใจด้วยความเที่ยงธรรมและอย่างมีประสิทธิภาพตาม
หลักเกณฑ์ที่ต้องการ (พิทยา บวรวัฒนา, 2546: 2) การก าหนดแนวทางหรือนโยบายการสั่งการ 
การอ านวยการ การสนับสนุนและการตรวจสอบให้ผู้ปฏิบัติสามารถด าเนินงานให้ได้ตาม เป้าหมายที่
ต้องการ (มัลลิกา ต้นสอน, 2544: 10) กระบวนการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ 
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โดยอาศัยหน้าที่ทางการบริหารที่ส าคัญ คือ การจัดการองค์การ การวางแผน   การติดตาม และการ
ควบคุม (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2542: 1) การบริหารเกิดได้หลายแนวคิด เช่น โพสด์คอร์บ 
(POSDCoRB) เกิดจากแนวคิดลูเธอร์ กูลิค (Luther Gulick) และลินดอล เออร์วิค (Lyndall 
Urwick) ประกอบด้วยขั้นตอนการบริหาร 7 ประการ ได้แก่ การวางแผน (Planning) การ
บริหารงานบุคคล (Staffing) การอ านวยการ (Directing) การประสานงาน (Coordinating) การ
รายงาน (Reporting) และการงบประมาณ (Budgeting) ขณะที่ กระบวนการบริหารตามแนวคิด
ของเฮ็นรี ฟาโย (Henry Fayol) ประกอบด้วย 5 ประการ ได้แก่ การ วางแผน (Planning) การจัด
องค์การ (Organizing) การบังคับการ (Commanding) การประสานงาน (Coordinating) และการ
ควบคุมงาน (Controlling) หรือรวมเรียกว่า พอคค์ (POCCC) (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2545: 39) 

2.1 กระบวนการบริหาร 
การบริหารองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ มีดังนี้ 
1. การวางแผน (Planning) หมายถึง แผนหรือโครงการส าหรับการปฏิบัติงานในอนาคต 

ให้ตรงเป้าหมายที่ต้องการ โดยก าหนดงานที่จะท าวิธีการและวัตถุประสงค์ของงานนั้นๆ ไว้ล่วงหน้า   
2. การแสวงหาและก าหนดตัวบุคคลและอุปกรณ์ (Allocation) หมายถึง การแสวงหา ก าหนด
บุคคลและวัสดุทุกชนิดที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานตามแผน เพ่ือให้งานนั้นส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 3. การเสริมก าลังบ ารุง (Stimulation) หมายถึง การบ ารุงขวัญ 
กระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ผลงานดีทั้งปริมาณและ
คุณภาพ 4. การประสานงาน (Co-ordination) หมายถึง การจัดผู้แทนของหน่วยงานย่อยทุก 
หน่วยงานพบปะปรึกษาหารือกันเพ่ือให้แสดงโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือทราบเรื่องการ
ปฏิบัติงาน ของผู้อ่ืนและเพ่ือให้งานสัมพันธ์ไม่ขัดแย้งกัน โดยยึดเป้าหมายขององค์การเป็นหลัก       
5. การประเมินผลงาน (Evaluation) หมายถึง การตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกระยะให้ทราบผล
การปฏิบัติงานและปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือหาแนวทางแก้ไขทุกระยะและประเมินผลขั้นสุดท้าย เพ่ือ
ทราบผลปฏิบัติงานและปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือหาแนวทางแก้ไขทุกระยะและประเมินผลขั้นสุดท้าย 
เพ่ือเปรียบเทียบผลงานกับผลงานที่ควรจะได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ตั้งแต่ต้น เพ่ือวางแผนใหม่ส าหรับ
การปฏิบัติงานในอนาคต (ธีระรัตน์ กิจจารักษ์, 2542: 67) 

การบริหารคือ การด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยอาศัย
ปัจจัยต่าง ๆ อันได้แก่ คือ คน (Man) เงิน (Money) วัสดุสิ่งของ (Material) และวิธีการปฏิบัติงาน 
(Method) เป็นอุปกรณ์ในการด าเนินงาน (สุธี สุทธิสมบูรณ์ และสมาน รังสิโยกฤษฎ์, 2536:12) 
การบริหารเป็นศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารย่อมจะให้ ความรู้ที่เชื่อถือได้กับผู้บริหารว่าต้องกระท า
อะไรภายในสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ และช่วยให้พวกเขาคาดคะเนถึงผลลัพธ์ของ
การกระท าของพวกเขาได้ (สมยศ นาวีการ, 2544: 18) หรือกระบวนการท างานกับคน และโดย
อาศัยคนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง  (เสนาะ ติเยาว์, 
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2543: 3) การบริหารหรือการจัดการ คือ ศิลปะ ในการใช้คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ของภายในองค์การ 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ (สมคิด บางโม, 2545: 61) 

การบริหาร หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ การน าทั้งศาสตร์และศิลป์มาใช้ในการท างานร่วมกัน             
เพ่ือความส าเร็จในเป้าหมายขององค์การที่ก าหนดไว้ โดยอาศัยปัจจัยการบริหารอย่างเหมาะสมและ
ใช้กระบวนการบริหารอย่างมีระบบ (ศจี อนันต์นพคุณ, 2542: 3)กระบวนการออกแบบ และการ
ด ารงรักษาไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมของผู้ร่วมงานกลุ่มบุคคลที่จะร่วมมือกันท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ให้ประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ขึ้นอยู่กับข้อจ ากัดพ้ืนฐานที่ต้องการพอขยายความได้ 
ดังนี้ (Harold Koontz & Heinz Weihrich, 1991: 4) 

1. ผู้บริหารท าตัวเป็นผู้จัดการในการวางแผน การจัดการองค์กร การบริหารงานบุคคล การ
ควบคุมดูแล 2. การจัดการทุกชนิดในองค์กร 3. ผู้จัดการนั้นจะต้องบริหารทุกระดับชั้น 4. ผู้จัดการ
ทุกคนต้องมีจุดมุ่งหมายเดียวกันพยายามสร้างสิ่งต่าง ๆ ให้สูงกว่ามาตรฐาน 5. การจัดการนั้น
เกี่ยวข้องกับผลผลิตท าให้ได้ผลผลิตขึ้นมาอย่างประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

การขับเคลื่อนงานภายในองค์กรให้เดินไปข้างหน้า โดยอาศัยผู้ อ่ืนด้วยการเป็นผู้น า 
(Leadership) การแนะแนว (Guiding) และการกระตุ้น (Motivative) ความเพียรของผู้อ่ืนเพ่ือสู่ 
เป้าหมายขององค์กร แลยังรวมไปถึงการให้ก าลังใจ (Inspiring) การสื่อสาร (Communicating) 
การ วางแผน (Planning) และการจัดการ (Management) (E.N. Chapman, 1995: 3) 

การน าไปสู่กระบวนการของการท ากิจการที่มีการวางแผน (Planning) การอ านวยการ 
(Directing) และความมือร่วมมือ (Coordinating) โดยเฉพาะกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ (Dale Yoder, 
1956: 7) การบริหารเป็นศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารย่อมจะให้ความรู้ที่เชื่อถือได้กับผู้บริหารว่า
ต้องกระท าอะไรภายใน สถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะและช่วยให้พวกเขาคาดคะเนถึง
ผลลัพธ์ของการกระท าของพวกเขาได้ (สมยศ นาวีการ, 2544: 18) กระบวนการบริหารงาน 7 
ประการ เรียกโดยย่อว่า "POSDCoRB" เป็นกระบวนการ บริหารงานที่น าเสนอไว้ในหนังสือ."
Papers on the Science of Administration" ในปี พ.ศ.2479 โดยมีการบริหารงาน ดังนี้  

1. การวางแผน (Planning) หมายถึง การวางแนวทางในการปฏิบัติงานตลอดจนวิธีการ 
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้   

2. การจัดหน่วยงาน (Organizing).หมายถึง การจัดโครงสร้างอ านาจหน้าที่และการแบ่ง 
ส่วนของงานให้เหมาะสมและลงตัว  

3. การจัดสายงานและการจัดตัวบุคคล (Staffing) หมายถึง การบริหารงานด้านบุคลากร 
อันได้แก่ การจัดอัตราก าลัง การสรรหา การรักษาสภาพการท างานและการควบคุมการปฏิบัติงาน
ของ บุคลากร  

4. การอ านวยการ (Direction) หมายถึง การด าเนินการตัดสินใจและสั่งการในการ
ปฏิบัติงานของส่วนงานต่าง ๆ ให้ด าเนินไปอย่างมีระเบียบแบบแผน ท้ังในลักษณะงานทั่วไปและใน
ลักษณะงานเฉพาะ ตลอดจนให้ค าแนะน าและควบคุมการปฏิบัติงานในทุกภาคส่วน  
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5. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การร่วมมือกันของบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานตามส่วนงานต่าง ๆ ให้ประสานสอดคล้องกันอย่างกลมกลืน  

6. การรายงาน (Reporting) หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้ 
ผู้บริหารงานและสมาชิกของหน่วยงานได้ทราบถึงความเคลื่อนไหวและความก้าวหน้า ของกิจการ
ต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน  

7. งบประมาณ (Budgeting) หมายถึง การควบคุมการใช้จ่ายให้รอบคอบและรัดกุม รวมถึง
การจัดสรรงบประมาณและการจัดท าบัญชี 

การบริหารยังรวมทั้งศิลปะในการท าให้สิ่งต่างๆ ได้รับการกระท าจนเป็นผลส า เร็จ โดยที่
ผู้บริหารมักไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติ  แต่ผู้บริหารเป็นผู้ใช้ศิลปะท าให้ผู้ปฏิบัติได้ท างานจนส าเร็จตาม
จุดมุ่งหมายที่ผู้บริหารตัดสินใจเลือก หรือศิลปะในการท างานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกับผู้อ่ืน 

การบริหาร เป็นทั้งศาสตร์และศิลปะในการท างานให้ส าเร็จโดยการใช้คนอ่ืน เป็นความถนัด
หรือทักษะส่วนบุคคลอันได้แก่ การวางแผนการจัดองค์กร การสั่งการและการควบคุม รวมถึงการ ใช้
ทรัพยากรอ่ืน ๆ เพื่อความส าเร็จขององค์กรที่ก าหนดไว้ ส่วนการบริหารนั้นเป็นแนวทางหรือวิธีการ
ที่ผู้บริหารใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรที่ก าหนดไว้
ตาม ขั้นตอนและหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์อย่างมีระบบและได้ขยายความเกี่ยวกับกระบวนการ
บริหารตามเป็นแนวคิดของ Gulick ว่ากระบวนการบริหารประกอบด้วย 7 กิจกรรมหรือเรียกว่า 
POSDCoRB (ประพันธ์ สุริหาร, 2547: 18) องค์ประกอบของการบริหารที่ส าคัญ และมีความจ าเป็น
ต่อองค์กร ดังนี้  

1) วัตถุประสงค์ที่แน่นอน กล่าวคือ จะต้องรู้ว่าจะด าเนินการไปท าไม เพ่ืออะไร และ
ต้องการอะไรจากการด าเนินการ เช่น ต้องมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการ หรือในการผลิตต้องรู้ว่า
จะผลิตเพ่ือใครต้องการผลตอบแทนเช่นใด ถ้าหากไม่มีเป้าหมายหรื อวัตถุประสงค์แล้วก็ไม่มี
ประโยชน์ที่จะบริหารการด าเนินงาน   ต่าง ๆ จะไม่มีผลส าเร็จ เพราะไม่มีเป้าหมายก าหนดไว้
แน่นอน  

2) ทรัพยากรในการบริหาร ได้แก่ วัตถุและเครื่องใช้เพ่ือประกอบการด าเนินงานรวมไปถึง 
ความสามารถในการจัดการทรัพยากรในการบริหาร ได้แก่ 4Ms คือ มนุษย์ (Man) เงิน (Money) 
วัสดุอุปกรณ์ (Material) และความสามารถในการจัดการ (Management) หรือ 6Ms ที่มี
เครื่องจักร (Machine) และตลอด (Market) เพ่ิมเข้ามาซึ่งในปัจจุบันมีความจ าเป็นมากข้ึน  

3) มีการประสานงานระหว่างกัน หรือเรียกได้ว่ามีปฏิกิริยาระหว่างกัน กล่าวคือ เป้าหมาย
และวัตถุประสงค์รวมทั้งทรัพยากรในการบริหารทั้ง 4Ms หรือ 6Ms ดังกล่าว จะต้องมี 
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและเกิดปฏิกิริยาระหว่างกันหรือกล่าวได้ว่าจะต้องมีระบบของการท างานร่วมกัน 
และท่ีเกิดขึ้นจริง ๆ ด้วย การน าปัจจัยทั้งหลายเบื้องต้นมาไว้ร่วมกันแล้วไม่เกิดปฏิกิริยาระหว่างกัน 
ไม่เกิดความสัมพันธ์ระหว่างกันการบริหารก็จะไม่เกิดขึ้น 

4) ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการบริหารงานนั้นสิ่งที่วัดผลส าเร็จของงานว่าบรรลุ 
เป้าหมายของวัตถุประสงค์ขององค์กรก็คือ ประสิทธิผลขององค์กร หมายถึง ความสามารถของ
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องค์กรในอันที่จะบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรในการใช้ทรัพยากรขององค์การที่มีอยู่
ระยะสั้น โดยเปรียบเทียบกับปัจจัยน าเข้าและค่าใช้จ่ายกับปัจจัยน าออกและรายได้ขององค์กร 

การบริหารงานไม่ว่าจะเป็นรูปแบบผู้น าโครงสร้างระบบราชการและหน้าที่ของผู้บริหารใน
องค์กรแห่งหนึ่งสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับองค์กร เรียกว่า วิธีดีที่สุด (one best way) อย่างไรก็ 
ตามผู้บริหารในแต่ละองค์กรจะเผชิญกับสถานการณ์เฉพาะที่มีเอกลักษณ์ของตัวเอง ไม่มีหลักสากล
ใดที่สามารถใช้ได้กับทุกปัญหาผู้บริหารต้องศึกษาการบริหาร โดยมีประสบการณ์จากกรณีศึกษา 
(case study) จ านวนมากและวิเคราะห์ว่ามีวิธีการใดที่สามารถใช้ในสถานการณ์ใหม่ ๆ การบริหาร
แบบมีส่วนร่วม (Participation Management)    เป็นแนวทางการบริหารที่เปิดโอกาสให้พนักงาน
เข้ามา มีส่วนร่วมในการคิด การวางแผนและตัดสินใจในงานต่าง ๆ ที่เขามีส่วนรับผิดชอบอยู่ การมี
ส่วนร่วมใน กิจกรรมขององค์กรท าให้พนักงานเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ มีส่วนได้ส่วนเสียกับการ
ด าเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรใด ที่ใช้นโยบายการบริหารแบบนี้เป็นการแสดงให้พนักงานได้รู้ว่าฝ่าย
บริหารเห็น ความส าคัญของพนักงานที่มีต่อความส าเร็จขององค์กร ท าให้เกิดความรู้สึกที่ดี มีความ
ภูมิใจและรับผิดชอบต่องานอย่างเต็มที่ซึ่งเป็นการจูงใจในการท างานที่ดีวิธีหนึ่ง (สุพิณ เกคุปต์, 
2544: 92-93) หลักส าคัญของการบริหาร 5 ลักษณะ คือ (เสนาะ ติเยาว์, 2544: 1-2)   

1. การบริหารเป็นการท างานกับคนและโดยอาศัยคน หมายความว่า การบริหารเป็น
กระบวนการทางสังคม คือ อาศัยกลุ่มคนที่ร่วมกันท างานเพ่ือบรรลุเป้าหมายขององค์กร ผู้บริหาร
จะต้องรับผิดชอบให้ส าเร็จโดยอาศัยความร่วมมือของบุคคลอ่ืน มิฉะนั้นจะท างานไม่ส าเร็จ 
สาระส าคัญของการบริหารในข้อนี้แสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารที่ประสบความส าเร็จจะต้องมีสิ่งต่าง ๆ 
เหล่านี้ คือ มีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ดี มีความเป็นผู้น าและสามารถท างานเป็นทีมได้ มี
ความสามารถในการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์
และมีความสามารถท าให้งานบรรลุเป้าหมายได้  

2. การบริหารท าให้งานบรรลุเป้าขององค์กร เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์กรต้อง
อาศัยความร่วมมือกันของคนทุกคนจึงจะท าให้ส าเร็จลงได้ เป้าหมายเป็นสิ่งที่ท าให้ผู้บริหารจะต้อง
ท าให้บรรลุได้นั้นจะต้องมีลักษณะส าคัญ 3 ประการ คือ เป้าหมายต้องสูงแล้วสามารถท าให้ส าเร็จ 
เป้าหมายสูงเกินไปก็ท าให้ส าเร็จไม่ได้ เป้าหมายต่ าไปก็ไม่ท้าทายไม่มีคุณค่า ประการที่สอง การจะ
ไปถึงเป้าหมายจะต้องมีระบบงานที่ดีมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ประการสุดท้าย จะต้องระบุเวลาที่
จะท าให้บรรลุเป้าหมายนั้น  

3. การบริหารเป็นการสมดุลระหว่างประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ค า ว่า ประสิทธิผล 
หมายความว่า ท างานบรรลุผลส าเร็จตามที่ก าหนด ส่วนค าว่า ประสิทธิภาพ หมายความว่า ท างาน
โดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดหรือเสียค่าใช้จ่ายต่ าสุด การท างานให้ส าเร็จอย่างเดียวไม่พอแต่
จะต้องค านึงถึงค่าใช้จ่ายที่ประหยัดอีกด้วย การท าให้ได้ทั้งสองอย่าง คือ งานบรรลุผลตามที่ต้องการ
และการใช้ทรัพยากรต่ าสุดจึงเป็นความสมดุลระหว่างประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  

4. การบริหารเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นที่รู้กัน
โดยทั่วไปว่าเราอาศัยในโลกที่มีทรัพยากรต่าง ๆ จึงต้องตระหนัก 2 ข้อใหญ่ ๆ คือ เมื่อใช้ทรัพยากร
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ใด ไปแล้วทรัพยากรนั้นจะหมดสิ้นไปไม่สามารถกลับคือมาใหม่ได้และจะต้องเลือกใช้ทรัพยากรให้
เหมาะ อย่าให้เกิดสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์ ดังนั้น  การบริหารกับเศรษฐศาสตร์จึงมี
ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด เศรษฐศาสตร์เป็นการศึกษาถึงการกระจายการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
จ ากัดอย่างไร ส่วนผู้บริหารในองค์การจะต้องผลิตสิ้นค้าและบริหารให้เกิดประสิทธิภาพและบริหาร
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

5. การบริหารจะต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่ เปลี่ยนแปลงไป ผู้บริหารที่ประสบ
ความส าเร็จจะต้องสามารถคาดคะเนเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องและสามารถปรับตัวเองให้
เข้ากับการเปลี่ยนแปลงนั้น 
 
3. ความหมายของประสิทธิภาพ  

ประสิทธิภาพ หมายถึงความสามารถในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าเพ่ือการบรรลุ 
เป้าหมาย ประสิทธิภาพจึงมักถูกวัดในรูปแบบของต้นทุนหรือจ านวนทรัพยากรที่ใช้ไปเมื่อเทียบกับ 
ผลงานหรือผลผลิตที่ได้ เช่น ต้นทุน แรงงาน เวลาที่ใช้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (วิทยา ด่าน
ธ ารงกูล, 2546: 34) และเป็นการวัดผลการท างานขององค์กรนั้น ว่าท างานได้ปริมาณมากน้อยแค่
ไหน คุณภาพงานดีมากน้อยแค่ไหน ใช้เงิน ใช้เวลา ใช้แรงงานไปมากน้อยแค่ไหน เป็นผลตอบรับ
บริการมากน้อยแค่ไหน โดยรวมความมี ประสิทธิภาพจึงหมายถึง การท างานให้ได้ปริมาณและ
คุณภาพมาก องค์กรมีความสมัครสมานสามัคคี มีสันติภาพและความสุขร่วมกัน เป็นผลดีต่อ
ส่วนรวมและผู้รับบริการ แต่ใช้เวลา แรงงาน และ งบประมาณน้อย (สัญญา สัญญาวิวัฒน์, 2544: 
114) ยังรวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ในแง่บวกกับสิ่งที่ทุ่มเทและลงทุนให้กับงานซึ่ง
ประสิทธิภาพในการท างานน้ันจะพิจารณาได้จากการท างานของแต่ละบุคคล โดยพิจารณา
เปรียบเทียบกับสิ่งที่ให้กับงาน เช่น ความพยายาม ก าลังงาน กับผลลัพธ์ที่ได้จากงานนั้นๆ ผลของ 
การปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งผลของการปฏิบัติดี คือ ประสิทธิภาพในการท างานสูง และถ้า 
ผลของการปฏิบัติงานไม่ดีถือว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่ า ความสามารถส าเร็จที่ท าให้เกิด 
ความส าเร็จตามความปรารถนาโดยใช้เวลา และความพยายามเล็กน้อย ก็สามารถให้ผลงานที่ได้
ส าเร็จลงอย่างสมบูรณ์ (Good, Cater V., 1973: 193) และงานใดจะมีประสิทธิภาพสูงสุดนั้น ให้ดู
จากความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน าเข้า (input) กับผลผลิต (output) ที่ได้รับออกมา สูตรของค าว่า 
“ประสิทธิภาพ” ในการบริหารราชการ และองค์การของรัฐ โดยบวกความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
(Satisfaction) เข้าไปด้วยซึ่งเขียนเป็นสูตรไว้ดังนี้ 

E = (O-I) + S  E = Efficiency คือ ประสิทธิภาพของงาน  O = Output คือ ผลิตผลหรือ
ผลงานที่ได้รับออกมา  I = Input คือ ปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรทางการบริหารที่ใช้ไป  S = 
Satisfaction คือ ความพึงพอใจในผลงานที่ออกมา (Herbert A. Simon, 1960: 180-181) 
 

3.1 การท างานให้มีประสิทธิภาพ 
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การท างานให้มีประสิทธิภาพ หรือปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อการท างานที่น่าสนใจ ส่วนประกอบ
ต่อประสิทธิผลขององค์กรนั้น ถ้าจะวัดจากปัจจัยน าเข้าเปรียบเทียบกับผลผลิตที่ได้นั้น จะท าให้การ
วัดประสิทธิภาพคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง การบรรลุเป้าหมายขององค์กรใน การบรรลุ
เป้าหมายขององค์การนั้น ๆ ปัจจัยต่าง ๆ คือ การฝึกอบรม ประสบการณ์ ความรู้สึกผูกพัน ซึ่งเป็น
ความส าคัญต่อประสิทธิภาพขององค์กรด้วย (Kartz and Kahn, 1987: 121) การน าเอาการ
บริหารงานแบบวิทยาศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานมาศึกษาร่วมกัน เพ่ือให้ได้ปัจจัย
ที่ส าคัญที่จะท าให้บุคคลปฏิบัติงานได้อย่างสบายใจ และมีประสิทธิภาพได้ศึกษาวิจัยถึงทัศนคติของ
บุคคลที่พอใจในการท างาน และไม่พอใจในการท างาน พบว่า บุคคลที่พอใจในการท า งานนั้น
ประกอบด้วยปัจจัย ดังนี้ 

1) การที่สามารถท างานได้บรรลุผลส าเร็จ 2) การที่ได้รับการยกย่องนับถือเมื่อท างานเสร็จ            
3) ลักษณะเนื้องานของานที่น่าสนใจ 4) การที่ได้รับความรับผิดชอบมากขึ้น 5) ความก้าวหน้าใน
หน้าที่การงาน 6) การที่ได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถในการท างาน  

ส่วนปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมของงานที่ เป็นสิ่ งที่ท า ให้ เกิดความพึงพอใจ 
ประกอบด้วยปัจจัย ดังนี้  

1) นโยบายการบริหารขององค์กร 2) การควบคุมบังคับบัญชา 3) สภาพการท างาน 4) 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทุกระดับในหน่วยงาน 5) ค่าตอบแทน 6) สถานภาพ 7) การ
กระทบกระเทือนต่อชีวิตส่วนตัว 8) ความปลอดภัย  

แนวคิดท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการท างานในองค์กร คือ 
1) กลยุทธ์ (Strategy) กลยุทธ์เกี่ยวกับการก าหนดภารกิจการพิจารณาจุดอ่อนและจุด แข็ง

ในองค์การ โอกาส และอุปสรรค 2) โครงสร้าง (Structures) โครงสร้างขององค์การที่เหมาะสมจะ
ช่วยในการท างาน     3) ระบบ (System) ระบบขององค์กรที่จะบรรลุเป้าหมาย 4) แบบ (Style) 
แบบของการบริหารของผู้บริหาร เพ่ือบรรลุเป้าหมายขององค์กร 5) บุคลากร (Staff) ผู้ร่วมองค์กร 
6) ความสามารถ (Skill) 7) ค่านิยม (Share Value) ค่านิยมของคนในองค์กร 
 

3.2 ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน  
การที่จะปฏิบัติงานได้ดีหรือไม่ได้ดีนั้น ผู้ปฎิบัติจะต้องตอบสนองความต้องการทั้งภายใน 

และภายนอก (Internal and External Needs) ซึ่งหากได้รับการตอบสนองแล้วย่อมหมายถึง การ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งความต้องการภายนอก ได้แก่  

1.รายได้หรือค่าตอบแทน 2.ความมั่นคงปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 3.สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ   4.ต าแหน่งหน้าที่ 5.รักษาระเบียบวินัยในการท างาน 6.ปฏิบัติงานด้วยความยุติธรรม 7.
การท างานต้องเชื่อถือได้มีความฉับพลันมีสมรรถภาพและมีการลงทะเบียนเป็นหลักฐาน 8.งานควรมี
ลักษณะแจ้งให้ทราบถึงการด าเนินงานอย่างทั่วถึง 9.งานส าเร็จทันเวลา 10.ผลของงานได้มาตรฐาน 
11.การด าเนินงานสามารถยึดเป็นมาตรฐานได้ 12.ก าหนดมาตรฐานท่ีสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือใน
การท างาน 13.ให้บ าเหน็จรางวัลแก่งานที่ดี 
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การจัดการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเชื่อถือความเสื่อมใสศรัทธาและเป็นที่
ยอมรับของบุคคลทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายทั้งภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน 
เพราะการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพจะเป็นการสร้างทัศนคติให้เกิดขึ้นกับบุคลากรขององค์กร  จะ
ช่วยให้งานประสบความส าเร็จ จึงควรมีการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ต่อไปนี้คือ   

1. พัฒนาตนให้เป็นผู้รอบรู้ ทันสมัย ทันโลก ทันเหตุการณ์ ติดตามความเคล่ือนไหวของ
เหตุการณ์  ต่าง ๆ ในสังคม โดยเฉพาะนาความรู้ในด้านการสื่อสาร และเทคโนโลยี สารสนเทศ
สมัยใหม่ มาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน   

2. ปรับปรุงตนให้มีความมานะอดทนและเป็นตัวอย่างที่ดี เนื่องจากการปฏิบัติงานต้อง
เผชิญปัญหาอย่างต่อเนื่องและต้องประสานงานกับคน หลายระดับ ทั้งระดับที่สูงกว่าและต่ ากว่า 
หรือในระดับเดียวกัน จึงต้องใช้ความมานะพยายาม และท าตัวให้เป็นที่ยอมรับในการประพฤติ
ปฏิบัติทั้งทางด้านอารมณ์ สังคม และทางด้าน กายภาพ จึงต้องให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยอื่น ๆ อยู่เสมอ   

3. มีความเชื่อมั่นในตนเอง และปรับปรุงตนเองให้มีบุคลิกที่เชื่อมั่นในตนเองในการปรากฏ
ตัวโดยใช้ความรู้และทักษะตลอดจนประสบการณ์ต่าง ๆ มาเพ่ิมความมั่นใจในการด าเนินการต่าง ๆ 
ให้บรรลุวัตถุประสงค์   

4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี โดยการปรับสภาพภายในจิตใจและค่านิยม มีความเป็น ผู้ใหญ่ มี
อารมณ์เย็น สุขุม รอบคอบ รู้จกประมาณตน รู้จักการประนีประนอม และกล้าเผชิญหน้ากับปัญหา
ทุกอย่างอย่างกล้าหาญ มีท่าทางมารยาทท่ีสุภาพ นิ่มนวล มีศิลปะในการพูด มีการผูกมิตร การครอง
ใจและจูงใจคน   

5. สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเรียนรู้วิธีการที่จะท างาน ร่วมกัน
อย่างมีความสุข มีเป้าหมายตรงกันและมีการประสานงานกันอย่างราบรื่น การด าเนินงานนั้น
สามารถตอบสนองความต้องการของทุกคนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ หลีกเลี่ยงการขัดแย้งกันให้
มากที่สุด   

6. ท าตนให้เป็นคนจริงใจ ซื่อสัตย์ต่อผู้อ่ืน ท าตนให้เป็นธรรมชาติไม่เสแสร้ง มีความจริงใจ 
สามารถสังเกตได้จากสายตาและพฤติกรรมที่สามารถสังเกตได้ในระยะเวลานาน พอสมควร มีน้ าใจ
เอ้ือเฟ้ือ ช่วยเหลือผู้อื่น ไม่เห็นแก่ตัว   

7. แต่งกายสุภาพเหมาะสมกับต าแหน่ง รูปร่าง และกาลเทศะ เพราะมีส่วนเสริมสร้าง
บุคลิกภาพ  สร้างความประทับใบและความศรัทธาเมื่อแรกพบ ได้แก่ เพ่ือนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา  
และผู้ที่มาติดต่องานได้ การแต่งกายท่ีดีและถูกต้องควรค านึงถึงเวลา โอกาส และสถานที่ 

8. ฝึกให้เป็นคนตรงต่อเวลา เพราะการตรงต่อเวลาเป็นคุณสมบัติของผู้รักษา มารยาทที่ดี
และแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งในการปฏิบัติงาน   

9. ชมเชยและสรรเสริญผู้อื่นเมื่อกระท าดีหรือมีผลงาน และยอมรับผิดเมื่อตนกระท าผิด ไม่
ปัดความรับผิดชอบ มีน้ าใจนักกีฬา   
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10. มีความรับผิดชอบและมีความกระตือรือร้นในการท างาน ท าให้ได้รับความเชื่อถือจาก
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนผู้มาติดต่อ  ตามหลักสุภาษิตที่ว่า “ไก่งามเพราะขน 
คนงามเพราะแต่ง” นั้นสามารถน ามาใช้ได้กับบุคลากรในองค์กร ประสานงาน ให้ความร่วมมือ และ
ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นั้นหมายความว่าการมีบุคลิกภาพที่ดีย่อมมี เสน่ห์ดึงดูดใจเป็นเสมือน
โซ่คล้องใจคนเหล่านั้นให้เกิดความประทับใจ ความมั่นใจในตัวบุคลากรขององค์กร 
4. หลักธรรมที่ใช้ในการพัฒนาการจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

การอยู่ร่วมกันในองค์กร มีหลักธรรมที่สรางเสริมความสามัคคีและการอยูรวมกันอยางสงบ
สุขของการการอยู่ร่วมกัน ดังนี้ 

1. ทาน ให้ปัน คือ ความเอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ เสียสละ แบ่งปัน ช่วยเหลือสงเคราะห์ ด้วยปัจจัย
สี่ ทุน หรือ ทรัพย์สิน สิ่งของ ตลอดจนให้ความรู้ ความเข้าใจและศิลปวิทยา จะช่ วยสร้างนิสัยให้
บุคลากรในองค์กรมีความ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกัน มีการให้และรับ (Give and Take) เพราะ
นอกเหนือจากการแบ่งปันเรื่อง ของความรู้ ประสบการณ์ อันเป็นความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน (Tacit 
Knowledge) แล้ว การแบ่งปัน เอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการท างานก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้วงจร
ของความรู้มีการขับเคลื่อน  โดยเป็นการแบ่งปันความรู้ที่ เป็นความรู้ที่ชัดแจ้ ง (Explicit 
Knowledge) ด้วย               

2. ปิยวาจา พูดอย่างรักกัน คือ กล่าวค าสุภาพ ไพเราะ น่าฟัง ชี้แจง แนะน าสิ่งที่ เป็น
ประโยชน์       มีเหตุผล เป็นหลักฐาน ชักจูงในทางที่ดีงามหรือแสดงความเห็นอกเห็นใจ ให้ 
ก าลังใจ รู้จักพูดให้เกิดความเข้าใจดี สมานสามัคคี เกิดไมตรีท าให้รักใคร่นับถือและช่วยเหลือเกื้อกูล
กัน  “ปิยวาจา” มีความส าคัญมากต่อการจัดการความรู้ในองค์กรเพราะการจะน าเครื่องมือต่างๆ 
มาใช้ในกระบวนการจัดการความรู้ เพื่อที่จะดึงความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) ออกมา
แลกเปลี่ยนกันนั้นต้องใช้ลักษณะของการ “พูดแลกเปลี่ยนกัน” เป็นหลัก              

3. อัตถจริยา ท าประโยชน์แก่กัน คือ ช่วยเหลือด้วยแรงกายและขวนขวาย ช่วยเหลือ
กิจการต่าง ๆบ าเพ็ญประโยชน์ รวมทั้งช่วยแก้ไขปัญหาและช่วยปรับปรุงส่งเสริมในด้านจริยธรรม 
การแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ที่เป็นความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) เป็นสิ่งที่ท า
ได้ยากกว่าการแบ่งปันความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ดังนั้น หากองค์กรใด สามารถ
ปลูกฝังให้บุคลากรในองค์กรมี “อัตถจริยา”แล้ว   ก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่จะท าให้คนในองค์กรมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน รวมทั้งท าให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของการท างาน 
เพราะเม่ือเพ่ือนร่วมงานขาดความรู้ในเรื่องใด หรือต้องการแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องใด ผู้ที่มีความรู้
ก็จะแบ่งปันให้โดยไม่หวงความรู้ หรือถ้าไม่ได้ขาดความรู้ แต่ขาดก าลังคน เพ่ือนคนอ่ืน ๆ ก็ยินดีที่จะ
เข้าไปช่วยให้งานส าเร็จ หรืออาจเรียกได้ว่าท าให้พนักงานในองค์กร เป็นกัลยาณมิตรซึ่งกันและกัน                     

4. สมานัตตตา เอาตัวเข้าสมาน คือ ท าตัวให้เข้ากับเขาได้ วางตนเสมอต้นเสมอ ปลายให้
ความเสมอภาค ปฏิบัติสม่ าเสมอกันต่อคนทั้งหลาย ไม่เอาเปรียบและเสมอในสุขทุกข์ คือ ร่วมสุข 
ร่วมทุกข์ ร่วมรับรู้ ร่วมแก้ไขปัญหาเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกัน  การเป็นผู้มีความสม่ าเสมอ 
จริงใจต่อกันความเสมอต้นเสมอปลายจะช่วยให้เกิดความรู้สึกปลอดภัย ไม่ระแวงกัน และเป็นการ
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สร้างความไว้วางใจกัน เชื่อใจกัน (Trust) เพราะถ้าคนในองค์กรไม่มีความไว้วางใจกัน หรือไม่เชื่อใจ
กัน บุคลากรก็จะไม่อยากน าความรู้ประสบการณ์ เทคนิคในการท างานต่าง ๆ มาแบ่งปันแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กัน ดังนั้น จึงถือได้ว่า “สมานัตตา” เป็นแรงกระตุ้นในระยะยาวที่จะผลักดันให้คนในองค์กร
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2550: 25) 

หลักท้ังสี่ประการนี้ เปนการปฏิบัติตัวของคน แตไมไดหมายความวา กะเกณฑใหคน ใดคน
หนึ่งเปน ทุกฝายตองแสดงออกซ่ึงอัธยาศัยเหลานั้น เชน เพ่ือนกันก็ตองเสมอตนเสมอปลาย แสดง
ความเปนกัลยาณมิตร แมในยามวิบัติก็ไมทอดทิ้งกัน หลักของสมานัตตตา คือ มีตนเสมอ แตตองไม
วางตัวต่ าเกินไป เพ่ือตองการใหคนอ่ืนเขาเห็นวาเราไมถือเนื้อถือตัว  เลนหัวจนไมเปนเวลา วางตัว
สูงเกินไปก็เสีย   

คุณธรรมทั้งสี่ประการนี้ มีในบุคคลใดก็ตาม จะเปนเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจคนไวได กอใหเกิด
ความเคารพ ความรัก ความนับถือตอกันและกัน เปนเหมือนพาหนะทีจ่ะน าพาคนไปสูความสุขความ
เจริญที่ตองการได เปนจุดยึดเหนี่ยวทางใจ ภายในจากครอบครัวเปนตนไปจนถึง สังคมคนกลายเป
นพระเครื่อง 4 องคที่กอใหเกิดผลทางเมตตามหานิยม คงกระพันชาตรี และ แคลวคลาดแท ๆ ทั้งเป
นพุทธวิธีครองใจคน เปนจุดที่ยึดเหนี่ยวน้ าใจคนไวได้ (พระเทพดิลก (ระแบบ   ิต าโณ), 2544: 
262)หลักธรรมที่กล่าวมานี้คือ หลักสังคหวัตถุ 4 เป็นหลักธรรมที่สามารถยึดเหน่ึยวจิตใจของ
บุคลากรในองค์กรได้เป็นอย่างดี 

การบริหารจัดการหรือพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพนั้น จะต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของ
ขบวนการ 4 ขั้นตอน กล่าวคือ บุคลากรต้องมีวินัย มีวินัยทางความคิด มีวินัยทางปฏิบัติ และสร้าง
ความยิ่งใหญ่ให้ได้อย่างต่อเนื่อง การสร้างองค์กรขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพต้องอาศัยเครื่องมือ
ส าหรับสร้างองค์กรซึ่งประกอบด้วย ผู้น าต้องเป็นต้นแบบที่ดี บุคลากรในองค์กรต้องมีจริยธรรม 
คุณธรรม มีการตรวจสอบคุณภาพการท างาน       มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมี
ระบบ ดังนั้น องค์กรควรมีการวางนโยบายหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการน าหลักธรรมทางพุทธศาสนาที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารองค์กรไปบังคับใช้กับข้าราชการ พนักงานในองค์กรอย่างจริง ๆ รวมทั้ง
ผู้บริหารต้องเป็นผู้น าหรือแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักธรรมการบริหารนั้นด้วย เพ่ือที่จะท า
ให้องค์กรน้ัน ๆ มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและจะท าให้องค์กรนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ใน
การบริหารงานยิ่งขึ้น 
 
5. สรุป 
 ทรัพยากรมนุษย์ถือว่าเป็นทรัพยกรที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นใน
ด้านใดก็ตาม องค์กรหรือหน่วยงานใดก็ตามที่มีการพัฒนาบุตลากรอย่างต่อเนื่องก็จะท าให้องค์กรมี
การท างานที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง ในทางกลับกัน หากองค์กรใดไม่มีการพัฒนาบุคลากร หรือ
พัฒนาอย่างไม่ต่อเนื่อง ก็จะท าให้องค์กรนั้นไม่สามารถท างานให้มีประสิทธิภาพได้  ในการพัฒนา
บุคลากร หากองค์กรใดสามารถบูรณาการแนวคิดทฤษฎีตะวันตก คือ กระบวนการบริหาร
ประกอบด้วย 7 กิจกรรมหรือเรียกว่า POSDCoRB คือ การวางแผน (Planning) การบริหารงาน
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บุคคล (Staffing) การอ านวยการ (Directing) การประสานงาน (Coordinating) การรายงาน 
(Reporting) และการงบประมาณ (Budgeting) ประกอบกับ กระบวนการบริหารตามแนวคิดของ
เฮ็นรี ฟาโย (Henry Fayol) ประกอบด้วย 5 ประการ ได้แก่ การ วางแผน (Planning) การจัด
องค์การ (Organizing) การบังคับการ (Commanding) การประสานงาน (Coordinating) และการ
ควบคุมงาน (Controlling) หรือรวมเรียกว่า พอคค์ (POCCC)กับหลักสังคหวัตถุ ซึ่งเป็นเครื่องยึด
เหนี่ยวใจกันไว้ เสมือนหนึ่งสลักเพลารถ ถ้าหลักธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวใจเหล่านี้ไม่มี บุคคลก็จะไม่
เป็นที่น่าเคารพ รักใคร่ ยกย่องนับถือ เราจึงต้องคอยศึกษาและหมั่นเตือนสติตนเองไว้ตลอดว่าในแต่
ละฐานะ ที่เราเป็นอยู่นั้น มีหน้าที่อะไรบ้าง เมื่อรู้แล้วก็ต้องปฏิบัติตามหน้าที่นั้นให้สมบรูณ์ และ
ในทางพระพุทธศาสนามีหลักธรรมที่เป็นข้อปฏิบัติส าหรับนักบริหารหรือนักปกครองที่มีอ านาจ
หน้าที่ในการปกครองหมู่คณะ บริหารกิจการของหมู่คณะหรือประเทศชาติไว้อย่างมากมาย เพ่ือให้
ผู้ปกครองหรือผู้บริหารนั้นได้ใช้อ านาจหน้าที่ เพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติอย่าง
แท้จริง พระพุทธเจ้าทรงเน้นถึงความส าคัญของผู้ปกครองหรือผู้บริหารเป็นอย่างมากว่าจะต้อง
ประพฤติ ให้ เป็นแบบอย่างแก่ผู้ อ่ืนหรือผู้ ใต้ บั งคับบัญชา การบูรณาการหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนากับศาสตร์ตะวันตกจะเป็นการช่วยพัฒนาการจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้ เราก็ต้องท าตนให้เสมอต้นเสมอปลายด้วยคือ เคยวางตัวกับคนอ่ืนในทางที่ดีอย่างไร 
แม้ว่าเราจะได้ดิบได้ดีไปแล้ว ก็ต้องไม่ลืมตัวยังคงปฏิบัติตัวเหมือนเช่นเดิมนั้นไม่เปลี่ยนแปลง หรือว่า
เมื่อเราเห็นคนอ่ืนเขาได้ดี ก็ต้องแสดงออกให้เขารับรู้ว่าเรามีความยินดีกับเขาอย่างจริงใจ ก็จะ
สามารถพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรได้อย่างยั่งยืน 
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การพัฒนาชุดฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมเยาวชนผู้กระท าความผิดในศาลเยาวชน
และครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา 

DEVELOPMENT OF THE TRAINING PACKAGE BASED ON BUDDHIST 
PSYCHOLOGY FORBEHAVIORAL DEVELOPMENT OF  JUVENILE OFFENDERS IN 

JUVENILE AND FAMILY COURT OF CHACHOENGSAO PROVINCE 
 

ลักษณ  แสงส่อง พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ สิริวัฒน์ ศรีเครือดง 
 

บทคัดย่อ    
 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาชุดฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมเยาวชนผู้กระท า

ความผิดในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา” มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรม
กระท าผิดซ้ า ความก้าวร้าวความโกรธ ความเห็นที่ถูกต้องของเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดใน
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา 2) เพ่ือสร้างและทดลองใช้ชุดฝึกอบรมตามหลักพุทธ
จิตวิทยากับเด็กที่กระท าความผิดในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา 3) เพ่ือน าเสนอ
ผลการใช้ชุดฝึกอบรมตามหลักพุทธจิตวิทยากับเด็กที่กระท าความผิดในศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นเยาวชนที่กระท าความผิดอยู่ในระหว่างการ
พิจารณาคดีของศาลเยาวชนแลครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา อายุ 15-17 ปี จ านวน 60 คน ด้วย
วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยสร้างชุดฝึกอบรมทดลองกับเยาวชน 7 วัน ติดตามผล
หลังจาก 3 เดือน ติดตามครบ 3 เดือนพบว่า  เยาวชนกลุ่มทดลองไม่มีพฤติกรรมกระท าผิดทางคดี 
และคะแนนแบบวัดทัศนคติต่อการกระท าผิด และแบบวัดความก้าวร้าวความโกรธ  ต่ ากว่ากลุ่ม
ควบคุม และต่ ากว่าระยะก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001  และมีค่าเฉลี่ย
คะแนนแบบวัดความคิดเห็นที่ถูกต้องสูงกว่ากลุ่มควบคุมและระยะก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .001 

 

ค าส าคัญ: เยาวชนกระท าความผิด, ชุดฝึกอบรม. 
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Abstract 

The research entitled " Development of The Training Package Based On 
Buddhist Psychology for Behavioral Development of  Juvenile Offenders In Juvenile 
and Family Court of Chachoengsao province " is intended to 1) to study repeated 
delinquent behaviors, aggression and anger, and right attitude of delinquent 
juveniles of Chachoengsao Juvenile and Family Court, 2) to build and try the 
training package based on Buddhist psychology for the delinquent juveniles of 
Chachoengsao Juvenile and Family Court  and, 3) to present the results of the 
training package based on Buddhist psychology for the delinquent juveniles of 
Chachoengsao Juvenile and Family Court. The sample of this research age 15-17 
years are 60 delinquent juveniles selected by purposive sampling method. 30 
delinquent juveniles were assigned as experimental group and another as 
experimental group with the selection of sample-specific. , On comparison after-
follow up sessions of training and between groups, it founded that the average 
scores of the attitude toward delinquent behaviors, aggression and anger are in low 
level, and the average score of right view scale are in high level at statistical 
significant level 001. 
 
Keywords:  Desirable behaviors, Attitude toward delinquent behaviors. 
 
1. บทน า 
 สืบเนื่องมาจากสภาพปัญหา  ของเยาวชนกระท าผิดในจังหวัดฉะเชิงเทรา  สอดคล้อง
กับข้อมูลสถิติการกระท าผิดอาญาของเด็กและเยาวชนในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
ฉะเชิงเทราพบว่าปี 2558 (ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา,2558) ความผิดคดียาเสพ
ติดมากที่สุด ผู้กระท าความผิดเป็นวัยรุ่นชาย ที่มีลักษณะพฤติกรรมและอารมณ์ แนวโน้มไปในทาง
ก้าวร้าว และใช้ก าลังประทุษร้ายเหยื่อ ที่ไม่ยินยอม บางรายเสียชีวิต เพราะต่อสู้และดิ้นรน เหล่านี้
เป็นปัญหาของวัยรุ่น จักรพงษ์ อารินวงค ์(นายจักรพงษ์ อารินวงค์, 2555) อ้างไว้ว่าความก้าวร้าวซึ่ง
อาจจะแสดงออกทางกายหรือวาจาก็ได้ เช่น ชกต่อย ท าลายข้าวของ หรือพูดจาหยาบคาย เป็นต้น 
ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้มักจะเป็นที่รังเกียจของสังคมเด็กที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว เรามักจะเรียกว่า เด็ก
เกเร (Delinquency) แต่ในธาตุกถา ปุคคลบัญญัติ (อภิ.ปุ. (ไทย) 36/45/157) ได้ให้นิยามลักษณะ
ของความโกรธไว้ว่า กิริยาที่โกรธ ภาวะที่โกรธ โทสะ ความประทุษร้าย ภาวะที่ประทุษร้าย ความ
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เกร้ียวกราด ความพยาบาท กิริยาท่ีพยาบาท ภาวะที่พยาบาท ความพิโรธ ความพิโรธตอบ ความ
เกรี้ยวกราด ความที่จิตไม่เบิกบานซึ่งเป็น  
 สาเหตุส าคัญของพฤติกรรมวัยรุ่น ชูจิรา กองแก้ว และคณะ (2558) อ้างว่า พฤติกรรม
การกระท าผิดของเด็กและเยาวชนพบว่าสุราเป็นสาเหตุของการกระท าผิดและเป็นสาเหตุของ
พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง ภายหลังจากสุราได้เข้าสู่ร่างกาย เยาวชนจะกล้าและบ้าบิ่นจนน ามาสู่
คดีอาญาทุกคดี และรวมคดีทางเพศด้วย แม้ว่ากระบวนยุติธรรมมีหน้าที่หลักในการลดจ านวน
อาชญากรในกลุ่มผู้กระท าความผิดที่ถูกด าเนินคดี และมีหน้าที่ในการยับยั้งปูองกันมิให้มีการกระท า
ความผิดโดยการจับกุมผู้กระท าความผิดมาลงโทษ 

 สาเหตุของปัญหาและการแก้ปัญหาอยู่ที่จิตใจของเยาวชน ซึ่งเด็กและเยาวชน
กระท าผิดซ้ านั้น มักไม่มีความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง ใช้อารมณ์ในการแก้ไขปัญหา ใช้อารมณ์ใน
การด าเนินชีวิต ใช้อารมณ์ ไปในทางที่ไม่ถูกต้อง มีลักษณะโกรธและก้าวร้าว ถูกกระตุ้นและง่ายใน
การกระท าความผิด ไม่มีความกตัญญู ไม่มีการศึกษา และมักไม่มีอาชีพ การแก้ไขปัญหาของเด็ก
และเยาวชนในกลุ่มนี้ มีลักษณะรวมกลุ่มตั้งแก็ง มีวิถีชีวิต อยู่รวมกันโดยไม่เรียนหนังสือ เรียนไม่จบ
ชั้นประถมศึกษา (ป.6) หรือไม่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) บางครั้งพบว่าก าลังศึกษาเล่าเรียน 
เรียนได้ไม่นาน มีลักษณะเบื่อหน่ายการเรียน เลิกล้มการเรียน ระหว่างช่วงปีการศึกษา ท าให้เรียน
ไม่ต่อเนื่อง เยาวชนช่วงวัยนี้ โดยส่วนใหญ่จะต้องศึกษาและอยู่ในระบบของโร งเรียน แต่เพราะ
เยาวชนมีปัญหาเรื่องของการเรียน มีลักษณะเบื่อหน่ายการเรียน หนีเรียน มีปัญหากับทางโรงเรียน
และครูที่โรงเรียน ท าให้ต้องออกจากโรงเรียนเมื่อไม่มีการศึกษา เยาวชนไม่มีอาชีพ ดังนั้น ผู้วิจัยจึง
ใคร่ที่จะศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และองค์ประกอบของพุทธจิตวิทยาตามแนวพระพุทธศาสนาด้วยการ
สร้างชุดฝึกอบรมการปฏิบัติธรรม 7 วัน ด้วยการพัฒนารูปแบบ โดยใช้หลักไตรสิกขา 3 พรหมวิหาร 
4  (พระครูใบฎีกาสุรพล อาสโภ , 2559)  เป็นคุณธรรมส าหรับเป็นที่อยู่ของจิตใจแห่งพรหม  
สังคหวัตถุ 4  เพ่ือให้บรรลุผลแห่งการปฏิบัติสัมมาปฏิบัติ คือ การปฏิบัติชอบ การปฏิบัติถูกต้อง สู่
ปฏิเวธผลจากการศึกษาปริยัติซึ่งเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้อง การพัฒนาพฤติกรรมห่างไกลจากอกุศล
ธรรมเป็นศีลที่เกิดขึ้น (พระครูอุทัยกิจจารักษ์,2559)  แล้วน าเอาไปใช้ในการด ารงชีวิต ตลอดจน
สร้างความสันติสุขให้เกิดแก่สังคมสืบต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
   1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมกระท าผิดซ้ า พฤติกรรมความก้าวร้าวความโกรธ พฤติกรรม
ความเห็นที่ถูกต้อง ของเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
 2. เพ่ือสร้างและทดลองใช้ชุดฝึกอบรมตามหลักพุทธจิตวิทยากับเด็กที่กระท าความผิด
ในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 3. เพ่ือน าเสนอผลการใช้ชุดฝึกอบรมตามหลักพุทธจิตวิทยากับเด็กที่กระท าความผิด
ในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา 
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3. ขอบเขตการวิจัย 
 3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุดฝึกอบรมตามหลักพุทธจิตวิทยา เป็น
การสร้าง หรือออกแบบ ชุดฝึกอบรมด้วยวิธีบูรณาการ หลักพุทธธรรม ไตรสิกขา 3 พรหมวิหาร 4    
สังคหวัตถุ 4 เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมเยาวชนกระท าผิด ทัศนคติกระท าผิด ความก้าวร้าวความโกรธ    
และทัศนคติความเห็นถูกต้อง 
             3.2 ขอบเขตด้านประชากร  
             ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ เยาวชนที่กระท าความผิดต้องถูกด าเนินคดีทางด้าน
กฎหมาย โดยมีค าสั่งจากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เข้าศูนย์ให้ค าปรึกษา ของ
ศาลฯ เยาวชนมีอายุ 15 ถึง 17 ปีบริบูรณ์ จ านวน 60 คน 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 5.1 รูปแบบการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาชุดฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมเยาวชนผู้กระท าความผิดในศาล
เยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา” เป็นการวิจัยผสมผสานวิธี(Mixed Research) มีวิธีการ
วิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative  Research ) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือ
ในการเก็บข้อมูล และวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ( Qualitative Research ) โดยการสัมภาษณ์ ใช้แบบ
บันทึกพฤติกรรมติดตามผลหลังการฝึกอบรม 3 เดือน 
 5.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ เด็กและเยาวชน อายุตั้งแต่ 15ปีจนถึง 17 ปี
บริบูรณ์ กระท าความผิดในคดีอาญา ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ถ้าเป็นคดีอ่ืน ต้องมีความสัมพันธ์
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เข้ารับการประกันตัวในชั้นตรวจสอบการจับ และศาลส่งให้เข้ารับค าปรึกษา
กับนักจิตวิทยา อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1) เลือกกลุ่มตัวอย่างจากตัวแทนเยาวชนที่
กระท าความผิดโดยคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) อายุระหว่าง 15-17 ปี ซึ่งเยาวชน
สมัครใจและได้รับความเห็นชอบจากผู้ปกครองของเยาวชนด้วย 2)ใช้ชุดฝึกอบรมวัดเพ่ือหาค่า
คะแนนที่มีกลุ่มใกล้เคียงกัน 3) ผู้พิพากษาเจ้าของคดี และ ผู้พิพากษาสมทบ ร่วมพิจารณาคัดเลือก 
ซึ่งผู้วิจัยได้ค านวณกลุ่มตัวอย่าง     โดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปG* POWER ที่ระดับความเชื่อมั่น 
95 % ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 60 คน และได้สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจากเยาวชนที่กระท าความผิด 
จ านวน 30 คน มีความเข้าใจในโครงการอบรมและได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองไปตามหลักการ
ของจริยธรรมการวิจัยในคน สมัครใจเข้าฝึกอบรมในโครงการชื่อ “ฝึกวิปัสสนา 7 วันส าหรับเยาวชน
ที่กระท าความผิด” และต้องมีเวลาเข้าฝึกอบรมจนจบหลักสูตรอย่างน้อย 80% ของระยะเวลาใน
การฝึกอบรมติดต่อกัน 7 วัน 
 5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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 ในการวิจัยครั้งนี้ เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้เครื่องมือการวิจัยที่เป็นแบบสอบถามแบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และแบบสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นเครื่องมอืการวิจัยที่ใช้แบ่งเป็น 9 ตอน คือ  
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือทราบการวิเคราะห์ข้อมูล
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา การกระท าผิดซ้ า โดยแจกแจงตามความถี่ 
และค่าร้อยละ จ านวน 5 ข้อ 
 ตอนที่ 2 แบบวัดทัศนคติเก่ียวกับการกระท าความผิด จ านวน 12 ข้อ 
                ตอนที่ 3 แบบวัดความก้าวร้าวและความโกรธ จ านวน 12 ข้อ 
 ตอนที่ 4  แบบวัดเรื่องความคิดเห็นถูกต้อง จ านวน 12 ข้อ 
 ตอนที่ 5  แบบบันทึกพฤติกรรม ไม่หวนกลับไปกระท าผิด จ านวน 14 ข้อ 

 ตอนที่ 6  แบบบันทึกพฤติกรรมเพ่ือผู้ปกครอง จ านวน 10 ข้อ 
               ตอนที่ 7  แบบบันทึกการบ าเพ็ญประโยชน์จิตสาธารณะประจ าวัน 
 ตอนที่ 8 แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็น และการติดตามผล 3 เดือน เกี่ยวกับการพัฒนา
อารมณ์ ความคิด พฤติกรรมการกระท าผิด เพื่อสร้างจิตส านึกระหว่างครอบครัว  และการแก้ปัญหา 
จ านวน 8 ข้อ 
 ตอนที่ 9 แบบสอบถามความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากการสนทนากลุ่มของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 10 ท่าน เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบพุทธจิตวิทยาเพ่ือลดการกระท าผิดของ
เยาวชน จ านวน 5 ข้อ 
 

4.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางพฤติกรรมเชิงพุทธ
จิตวิทยา และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติดังต่อไปนี้ 
 1) ใช้สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( )ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation)  
การแจกแจงความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) ในการพรรณนาข้อมูลพ้ืนฐานของ
กลุ่มตัวอย่าง (อรุณี อ่อนสวัสดิ์, 2551) 
 2 )  ใช้สถิติที่ ใช้ ในการวิ เคราะห์ข้อมูลการวิ จัยการทดสอบความเชื่อ ม่ันของ
แบบสอบถามการวิจัย โดยใช้สูตรสัมประสิทธิแอลฟุา (Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) 
(กัลยา วานิชย์บัญชา,2549). 
 3) ได้น าคะแนนเฉลี่ยไปเปรียบเทียบก่อนและหลังฝึกอบรมของเยาวชนด้วยวิธีทาง
สถิติ t-test เพ่ือทดสอบความแตกต่างหรือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม 
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5. ผลการวิจัย 
 5.1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป  
 เพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจ านวน 60 คน ในการวิจัยส่วนใหญ่      
เพศชาย จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 67 เพศหญิงอายุ จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 33  
 อายุ พบว่า ประชากรส่วนใหญ่ อายุ 15 ปี ถึง 17 จ านวน 60 คน กลุ่มทดลองเพศชาย
อายุ 15 ปี ถึง 17 จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100 กลุ่มควบคุม เพศชายอายุ 15 ปี ถึง 17 
จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อย 67 เพศหญิงอายุ 15 ปี ถึง 17 จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 33 
 ระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มทดลอง ชายอายุ 15 ปีถึง 17 ปี ไม่จบประถม 8 คน คิด
เป็น ร้อยละ 26 ไม่จบมัธยมศึกษาต้น จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 33 ก าลังศึกษามัธยมศึกษา
ปลาย 5 คน คิดเป็นร้อยละ 20ก าลังเรียน กศน.มัธยมต้น 7 คน คิดเป็นร้อยละ 23  
 กลุ่มควบคุมชายอายุ 15 ปีถึง 17 ปี ไม่จบประถม 4 คน คิดเป็น ร้อยละ 13 ไม่จบ
มัธยมศึกษาต้น จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 13 ก าลังศึกษามัธยมศึกษาปลาย 11 คน คิดเป็นร้อย
ละ 36 ก าลังเรียน กศน.มัธยมต้น 10 คน คิดเป็นร้อยละ 33 ก าลังเรียน ปวช 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3 
 คดี พบว่า กลุ่มทดลอง อายุ 15 ปีถึง 17 ปี คดียาเสพติด 10 คนคิดเป็นร้อยละ 33 คดี
ความรุนแรง 7 คน คิดเป็นร้อยละ 23 คดีความผิดทางเพศ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 13 คดีลักทรัพย์ 4 
คน คิดเป็นร้อยละ 13 คดีแข่งรถจักรยานยนต์ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 16 
 กลุ่มควบคุม อายุ 15 ปีถึง 17 ปี คดียาเสพติด 10 คนคิดเป็นร้อยละ 33 คดีความ
รุนแรง 5 คน คิดเป็นร้อยละ 16 คดีความผิดทางเพศ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3 คดีลักทรัพย์ 5 คน คิด
เป็นร้อยละ 16 คดีแข่งรถจักรยานยนต์ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 30 
 
 5.2 แบบวัดความคิดเห็นทั้ง 6 ด้าน ก่อนการฝึกอบรมของกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม 
 พบว่า แบบวัดความคิดเห็นทั้ง 6 ด้าน จากแบบสอบถาม จ านวน 60 ชุด พบว่า เด็ก
และเยาวชนมีสาเหตุที่กระท าความผิดอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 1.619 ระดับรองลงมาคือแก้ปัญหาด้วยความรุนแรง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.561 และการให้ความส าคัญเพ่ือนมากกว่าครอบครัว ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.73 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.482 ขาดการควบคุมอารมณ์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.479 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าพฤติกรรมอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
มีค่าเฉลี่ยมาก 3.47 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.401 
  5.3 แบบวัดความคิดเห็นเรื่องการกระท าผิดทางคดี จ านวน 20 ข้อ ก่อนการรับการ 
ฝึกอบรมของกลุ่มทดลอง และ กลุ่มควบคุม 
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 (1) แบบวัดด้านพฤติกรรมการกระท าผิดทางคดี ทัศนคติต่อการกระท าผิด  มีคะแนน
มากที่สุด 1 ข้อ คือ บางครั้งฉันก็แอบใช้ยา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ.
964 (2).ด้านการควบคุมอารมณ์และการแก้ปัญหา มีคะแนนมากที่สุด 2 ข้อ คือ การพูดจาหยาบ
คายเป็นเรื่องปกติของวัยรุ่นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ.898 และ ข้อ 
ลูกผู้ชายฆ่าได้หยามศักดิ์ศรีกันไม่ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ.845 
(3).ด้านสัมพันธภาพระหว่างครอบครัว มีคะแนนมากเท่ากันทั้ง 4 ข้อ และ (4).ด้านขาดส านึกผิด
และการตระหนักรู้ คะแนนมากที่สุด คือ ฉันจะไปหางานท าเพ่ือช่วยเหลือครอบครัว ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.00 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.017 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าพฤติกรรมอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน มีค่าเฉลี่ยโดยรวมมาก 3.73 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.112 
 (2) แบบวัดความคิดเห็นความก้าวร้าวและความโกรธอยู่ในระดับปานกลาง คือ การ
กล้าแก้ปัญหา ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.92 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.412 สามารถ
สังเกตเห็นความก้าวร้าวและความโกรธ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.735 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
1.275 การตระหนักถึงผลเสียความก้าวร้าวและความโกรธ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.39 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 1.119 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า พบว่าค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 2.681 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมเท่ากับ 1.374 พบว่าพฤติกรรมความก้าวร้าวและความโกรธอยู่ในระดับ
ปานกลางทุกด้าน 
 (3) แบบวัดเรื่องมีความคิดเห็นถูกต้อง อยู่ในระดับน้อย เรื่องของสังคหวัตถุ 4 ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.64 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.271 เรื่องของพรหมวิหาร 4 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.48 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.341 เรื่องของไตรสิกขา 2.20 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .997 
ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 2.08 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมเท่ากับ 1.271 อธิบายได้ว่าก่อนการเข้ารับการ
พัฒนารูปแบบพุทธจิตวิทยา มีแนวโน้มที่มีความคิดเห็นถูกต้องอยู่ในเกณฑ์น้อย รวมถึงเรื่องของ 
หลักธรรม ไตรสิกขา 3 พรหมวิหาร 4 สังคหวัตถุ 4 อยู่ในเกณฑ์น้อย 
  
6 อภิปรายผล 

 6.1.คะแนนทัศนคติต่อการกระท าผิด  พบว่า  ก่อนการฝึกอบรมเยาวชนกลุ่มทดลอง      
มีค่าเฉลี่ยคะแนนทัศนคติต่อการกระท าผิดเท่ากับ( X = 53.07 ,S.D.= 6.624)ในระยะหลังการ
ทดลองเยาวชนกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนทัศนคติต่อการกระท าผิดเท่ากับ( X = 20.30                   
, S.D.= 4.842) สรุปได้ว่า เนื่องจากค่า sig น้อยกว่า .001 จึงสรุปได้ว่า หลังการทดลองเยาวชนกลุ่ม
ทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนทัศนคติต่อการกระท าผิดก่อนและหลังแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01  
   6.2.คะแนนความโกรธและความก้าวร้าว  พบว่า ก่อนการฝึกอบรมเยาวชนกลุ่ม
ทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยความโกรธและความก้าวร้าวในระยะก่อนฝึกอบรมเท่ากับ ( X = 87.40,       
S.D. = 5.476) เยาวชนกลุ่มทดลอง มีค่าเฉลี่ยคะแนนความโกรธและความก้าวร้าวในระยะหลัง



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560276
 

 

ฝึกอบรมเท่ากับ ( X = 30.87 ,S.D. = 4.818 ) เนื่องจาก sig น้อยกว่า .001 สรุปได้ว่า หลังการ
ทดลองเยาวชนกลุ่มทดลอง ในระยะก่อนและในระยะหลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ยคะแนนความโกรธ
และความก้าวร้าวแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

   6.3.คะแนนความคิดเห็นถูกต้อง พบว่า ในระยะก่อนการฝึกอบรมเยาวชนกลุ่มทดลอง      
มีค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นถูกต้องเท่ากับ ( X = 15.17 ,S.D.= 2.086  )ในระยะหลังการ
ฝึกอบรมเยาวชนกลุ่มทดลอง  มีค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นถูกต้องเท่ากับ ( X = 53.07,       
S.D.= 4.842)เนื่องจากค่า sig มากกว่า .05 จึงสรุปได้ว่า เยาวชนกลุ่มทดลองในระยะก่อนฝึกอบรม
และระยะหลังฝึกอบรม  มีค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นถูกต้อง แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ ที่ระดับ .05 
 6.4. มีการติดตามผล หลังการฝึกอบรม 3 เดือน พบว่า  เยาวชน กลุ่มทดลอง ไม่
พบว่ากระท าความผิดซ้ า แต่พบว่ากลุ่มควบคุมกระท าผิดซ้ า  กลุ่มทดลองกลับมาเสพยาบ้าจ านวน 2 
รายแต่กลุ่มควบคุมกลับมาเสพยาบ้าจ านวน 10 ราย กลุ่มทดลองไม่พบว่ามีปัญหาทางด้านอารมณ์ 
แต่พบว่ากลุ่มควบคุมมีปัญหาทางด้านอารมณ ์กลุ่มทดลองไม่พบการทะเละวิวาทกับผู้อ่ืน  แต่พบว่า
กลุ่มควบคุมการทะเละวิวาทกับผู้อ่ืน   กลุ่มทดลองมีปัญหาความสัมพันธ์กับครอบครัวจ านวน 1 
รายแต่กลุ่มควบคุมมีปัญหาความสัมพันธ์กับครอบครัวจ านวน 22 ราย   กลุ่มทดลองทั้งหมดมีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ แต่กลุ่มควบคุมมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เพียง 5 ราย  กลุ่มทดลองเรียน
หนังสือ แต่กลุ่มควบคุมเยนหนังสือ 5 ราย กลุ่มทดลองท างาน 15 รายแต่กลุ่มควบคุมท างาน 2 ราย
กลุ่มทดลองท้ังหมดช่วยเหลืองานในบ้าน แต่กลุ่มควบคุมช่วยเหลืองานในบ้าน 5 ราย กลุ่มทดลองไม่
พบว่าให้ความส าคัญกับเพ่ือนมากกว่าครอบครัว  แต่กลุ่มควบคุมกลับให้ความส าคัญกับเพ่ือน
มากกว่าครอบครัว  กลุ่มทดลองไม่พบว่าเท่ียวเตร่กลางคืน แต่กลุ่มควบคุมมีการเที่ยวเตรในเวลา
กลางคืน 28ราย  กลุ่มทดลองท้ังหมดไม่พบว่าอยู่นอกบ้านมากกว่าอยู่ในบ้าน แต่กลุ่มควบคุม
ทั้งหมดอยู่นอกบ้านมากกว่าอยู่ในบ้าน กลุ่มทดลองทั้งหมดไหว้พระ สวดมนต์ นั่งสมาธิ บ าเพ็ญ
ประโยชน์วันละ 1 อย่าง มีสัมมาคารวะ ช่วยเหลือมีน้ าใจ ควบคุมความโกรธ รักษาศีล แต่กลุ่ม
ควบคุมท้ังหมดไม่มีการไหว้พระ สวดมนต์ นั่งสมาธิ บ าเพ็ญประโยชน์วันละ 1 อย่าง มีสัมมาคารวะ 
ช่วยเหลือมีน้ าใจ ควบคุมความโกรธ รักษาศีล กลุ่มทดลองมีปิยะวาจา 27 ราย ทั้งหมดไม่พูดจา
หยาบคาย แต่กลุ่มควบคุมมีปิยะวาจา 3 ราย พูดจาหยาบคาย 27 ราย กลุ่มทดลองสามารถหาเลี้ยง
ครอบครัว 15 ราย แต่กลุ่มควบคุม 2 ราย กลุ่มทดลองเลิกบุหรี่ได้ 20 ราย แต่กลุ่มควบคุมไม่
สามารถเลิกได้ กลุ่มทดลองทั้งหมดเลิกติดเกม แต่กลุ่มควบคุมทั้งหมดยังติดเกม ไม่พบว่ากลุ่ม
ทดลองไม่เรียนหนังสือ แต่กลุ่มควบคุมไม่เรียนหนังสือ 20 ราย กลุ่มทดลองเข้าวัดฟังธรรม ท าบุญ
ท าทานในวันส าคัญ 25 ราย แต่กลุ่มควบคุมไม่พบว่าเข้าวัดฟังธรรม ท าบุญท าทานในวันส าคัญ กลุ่ม
ทดลองทั้งหมดพบว่ามีการส านึกผิด แต่กลุ่มควบคุมมีการส านึกผิด 5 ราย 
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 6.5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากการสังเกตพฤติกรรมแบบมีของเยาวชนหลังจากติดตามผล 3 
เดือน จากการฝึกอบรม ผลการบันทึกท้ายกิจกรรมจากใบงาน ผลการบันทึกแสดงความคิดเห็นใน
สมุดบันทึกของเยาวชนในการบ าเพ็ญประโยชน์ และพฤติกรรมเรื่องอารมณ์ในแต่ละวัน สรุปได้ดังนี้ 
 6.6) ผลการบันทึกแสดงความคิดเห็นของเยาวชน 
 เยาวชนบันทึกความรู้สึกในแต่ละวันในสมุดบันทึก มีข้อค าถาม 2 ข้อดังนี้ (1) ได้อะไร
จากการปฏิบัติบ้าง (2) จะน าสิ่งใดไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน เพ่ือดูความเปลี่ยนแปลงความรู้สึกและ
พฤติกรรมในแต่ละวัน สรุปเป็นภาพรวมดังนี้ (ดูรายละเอียดในภาคผนวก) 
 วันที่ 1 เยาวชน รายงานว่า ได้เรียนรู้ ระเบียบแถวแบบทหาร ฝึกระเบียบวินัย ในวันที่ 
2 เข้าใจเรื่องของไตรสิกขา และประวัติของพระพุทธเจ้า มีความศรัทธาในพระพุทธเจ้า ในวันที่ 3 
เยาวชนส่วนใหญ่รายงานว่า ได้เรียนรู้การกราบและการไหว้ที่ถูกต้อง ได้ข้อคิด ได้นั่งสมาธิ สวดมนต์ 
อานิสงส์ของศีล สมาธิ ฟังธรรม เข้าใจเรื่องของไตรสิกขา และประวัติของพระพุทธเจ้า ส่วนวันที่ 4
เยาวชนส่วนใหญ่รายงานว่า ได้เรียนบาป บุญ นรก สวรรค์ เข้าใจเร่ืองของพรหมวิหาร 4 เพ่ือละ
ความโกรธ การมีเมตตา ธรรมะสร้างโลก อานิสงส์ของการแผ่เมตตา วันที่ 5 เยาวชน รายงานว่า ได้
เรียนรู้ อารมณ์ความก้าวร้าวและความโกรธ เป็นสาเหตุแห่งการน าตนไปสู่การกระท าความผิด และ
เห็นแบบอย่างที่ดี และไม่ดี ท าให้รู้จักตัดสินใจ เรื่องการเลียนแบบ ผ่านประสบการณ์เยาวชนที่
กระท าความผิดด้วยกัน ให้ความส าคัญของการมีชีวิตอย่างถูกต้อง วันที่ 6 เยาวชน รายงานว่าได้
เรียนรู้การบ าเพ็ญประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ผ่านการเจริญสติด้วยการท างาน วันที่ 7 เยาวชน 
รายงานว่า ได้เรียนรู้ และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อบิดามารดา ได้กอดและได้ขอโทษ ได้แสดง
ความรักผ่านกิจกรรม และจะน าความรู้และข้อคิดไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ในเรื่อง การรักษาศีล การ
ท าสมาธิ และการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อ่ืนวันละ 1 อย่าง จากใบบันทึกของนักศึกษาท าให้เห็น
ว่า เยาวชนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้จากการอบรม และมีความตั้งใจที่จะน าข้อคิดไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวัน 
 นอกจากนี้ใบแสดงความคิดเห็นหลังจากจบการฝึกอบรม มีข้อค าถาม 4 ข้อดังนี้ 1)
ต้องการท าอะไรเพื่อครอบครัว 2) ได้ประโยชน์อย่างไรบ้าง 3) ให้เสนอแนะ เพ่ือดูความเปลี่ยนแปลง
ความรู้สึกและพฤติกรรมในแต่ละวัน สรุปเป็นภาพรวมดังนี้ ดังนี้  
 (1) ต้องการท าอะไรเพื่อครอบครัว ยกตัวอย่าง  
 ผลการศึกษาพบว่า เยาวชนแสดงความคิดเห็นสูงสุด อยากกลับบ้านไปมากที่สุดอยาก
ท าให้คนในครอบครัวมีความสุขและภูมิใจ อยากเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองใหม่ ประพฤติตัว
เป็นเด็กดี ช่วยแบ่งเบาภาระงานบ้าน อยากมีเวลาให้ครอบครัวมากขึ้น การให้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ ต่อคนอ่ืนมากกว่านี้  
 (2) เยาวชนมีความรู้สึกประทับใจจากการฝึกเป็นกลุ่มและมีความคิดเห็นต่อกิจกรรม
ใดบ้าง  ผลการศึกษาพบว่า เยาวชนชอบการเจริญสติด้วยการท างาน เพราะสามารถน ากลับไป
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ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ได้ฝึกสมาธิ สวดมนต์ร่วมกัน ท าให้จิตใจสงบ เกิดความคิด ท าให้รู้สึก
กระตือรือร้นในการท ากิจกรรมมากขึ้น การฝึกระเบียบวินัย แบบทหาร ชอบสื่อการสอนวิดีทัศน์ 
บาป นรก สวรรค์ ประวัติประพุทธเจ้าฉบับการ์ตูนและฉบับภาพยนตร์  
 (3) เยาวชนเสนอข้อแนะน าในการท ากิจกรรมครั้งนี้ 
 ผลการศึกษาพบว่า เยาวชนส่วนใหญ่ มีข้อเสนอแนะว่า ระยะเวลาการฝึก 7 วันมากไป 
ต้องการลดการฝึกเหลือ 3 วัน กิจกรรมทุกกิจกรรมมีความหลากหลายสนุก ได้รับความรู้มากมาย 
แค่ควรลดการฝึกให้น้อยกว่านี้ 
 ผลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ การสัมภาษณ์และติดตามผล 3 เดือน หลังการท ากิจกรรม 
ผู้วิจัยพบว่า เยาวชนมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการกระท าความผิดจาก 30 คน ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติด 29 คน อีก 1 ราย แอบไปเสพยา 1 ครั้ง ภายใน หนึ่งเดือน จ านวน 30 ราย ไปสมัครเรียน 
20 ราย ท างาน 8 ราย อยู่บ้านไม่ได้ท าอะไร 2 ราย เพ่ือรอสมัครเรียน และรองานที่ก าลังสมัคร 
จ านวน 30 คน เยาวชนสามารถควบคุมพฤติกรรมความก้าวร้าวและความโกรธได้ 30 คน จะ
หลีกเลี่ยงความรุนแรงด้วยวิธีการเดินเลี่ยงหนี ซึ่งเยาวชนเปลี่ยนพฤติกรรมไปจากเดิม เยาวชนเคย
ปะทะ กับคนในครอบครัวหรือคนอ่ืนโดยทันที หากมีการโต้เถียงกับคนในครอบครัว 
 ผู้วิจัยได้ติดตามผล 3 เดือน จากการสัมภาษณ์ สังเกตพฤติกรรม และใช้แบบบันทึก
พฤติกรรม ตามล าดับดังนี้ 1) ผลการจากการสัมภาษณ์     
 จากการสังเกตพฤติกรรมผู้วิจัย พบว่า เยาวชนไม่ได้กระท าความผิดซ้ า แต่เยาวชน 1 
ราย แอบไปเสพยาเสพติด เรื่องการใช้ความรุนแรง เยาวชนมีการควบคุมเรื่องอารมณ์ได้ ไม่มีการ
ทะเลาะวิวาทกับวัยรุ่นนอกบ้าน และคนในครอบครัวเยาวชน ยุติการปะทะด้วยการเดินเลี่ยงหนีไป 
ความสัมพันธ์ในครอบครัวเยาวชนอยู่บ้านและไม่ได้ออกนอกบ้าน เยาวชนส่วนใหญ่ไปสมัครเรียน
(กศน.) แล้ว มีการเปลี่ยนพฤติกรรม และก าลังรองาน แต่เยาวชน จ านวน 8 รายมีงานท าและไป
รับจ้างตามปกติกับบิดา และญาติหางานให้ท า เยาวชนมีอาชีพทั้ง 8 ราย ได้แก่อาชีพรับจ้างทั่วไป 2 
ราย เด็กปั๊ม 2 ราย ท าการเกษตร 2 รายและ ก่อสร้าง 2 ราย เยาวชนก าลังศึกษาในระดับมัธยม
ปลาย 5 ราย เรียนกศนม.ต้น อยู่แล้ว 7 ราย อีก 10 รายไปสมัครเรียน กศน.จะไปสมัครเรียน กศน
ระดับประถม 8 ราย ก าลังระดับมัธยมปลาย 5 ราย มีการเปลี่ยนพฤติกรรม เห็นความก้าวหน้าใน
เรื่องของความรับผิดชอบ การเรียน และการท างาน การช่วยงานในบ้าน เยาวชนมีการช่วยล้างจาน
ที่ตนเองรับประทานอาหาร กวาดบ้าน และท าตามที่คนในครอบครัวครัวสั่ง การให้ความส าคัญกับ
เพ่ือน เยาวชนใช้เวลากับเพ่ือนน้อยกว่าตอนยังไม่ท ากิจกรรม กับครอบครัวเยาวชนมีความเคารพ
และเชื่อฟังคนในครอบครัวมากขึ้น สุภาพและไม่ก้าวร้าว ซึ่งแตกต่างกว่าตอนยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม 
และจากใบบันทึกพฤติกรรม ให้ผู้ปกครองประเมิน พบว่า เยาวชนยังไหว้พระ สวดมนต์ นั่งสมาธิ 
ก่อนเข้านอนในตอนกลางคืน และไปบ าเพ็ญประโยชน์จิตสาธารณะ อย่างน้อยวันละ 1 อย่างที่วัด 
โดยส่วนใหญ่จะ ล้างห้องน้ า ท าความสะอาด ไปช่วยงานที่วัดตามที่พระใกล้บ้านสั่งให้ท า ซึ่งจากการ
ใบบันทึกพฤติกรรมประจ าวัน พบว่า เยาวชนบางราย 1 ราย มีพฤติกรรมเลิกบุหรี่และสัญญากับ
ผู้ปกครองจะเลิกบุหรี่โดยเด็ดขาด จากใบบันทึกพฤติกรรมพบว่าเยาวชนสามารถเลิกพฤติกรรมการ
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นอนตื่นสายได้ มี 2 ราย สัญญากับผู้ปกครองว่าจะไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด มี 10 ราย จะไม่ท าความ
เดือดร้อนมาให้ครอบครัว มี 5 ราย ชอบงานบริการสังคมไปอยู่รถมูลนิธิจิตอาสาโดยไม่มี
ค่าตอบแทน มี 1 ราย 
 ดังนั้น จากการศึกษาผลวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พบว่าเยาวชนที่
ได้เข้าการฝึกอบรม 7 วัน ติดตาม 3 เดือน สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การกระท าความผิดได้ 
ไม่กระท าความผิดซ้ า มีแอบไปเสพยา 1 ราย แต่ส่วนใหญ่ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด สามารถลดความ
ก้าวร้าวความโกรธได้ มีความเห็นถูกต้อง มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในชีวิตประจ าวันได้ รู้จัก
ท างาน ไปสมัครเรียน ไม่ใช้ค าพูดที่จะเป็นเหตุแห่งการทะเลาะวิวาท รู้จักหลีกเลี่ยงไม่ให้ทะเลาะ
วิวาทได้ ผู้ปกครองภาคภูมิใจในตัวเยาวชน และเยาวชนรู้จักใช้เวลากับคนในครอบครัวมากขึ้น มี
การเคารพเชื่อฟังคนในครอบครัวมากขึ้น อยู่บ้านมากขึ้น โดยส่วนใหญ่สวดมนต์ ไหว้พระ นั่งสมาธิ 
ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากขึ้น ผู้ปกครองพึงพอใจในการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีของเยาวชน และ
เยาวชนโดยส่วนใหญ่จะไปสมัครเรียน ให้ความส าคัญกับการเรียนมากกว่าเดิม ในเยาวชนที่ท า งาน
ส่วนใหญ่มีครอบครัว แต่ก็มีความรับผิดชอบมากขึ้น เป็นหัวหน้าครอบครัว เลี้ยงชีพด้วยการท างาน 
เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคม โดยไม่กระท าความผิดซ้ า 
 6.7) ผลการวิจัยพบว่า 
 1) พฤติกรรมเยาวชนที่กระท าผิดในศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดฉะเชิงเทรา มี
ปัญหากระท าผิดซ้ าซ้อนในคดีเดิม ห่างกันไม่เกิน 1 เดือน ประเภทคดียาเสพติดมากที่สุด รองลงมา
เป็นคดี ความรุนแรง ลักทรัพย์ แข่งรถ และเรื่องเพศ สาเหตุจากการควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ และ
ไม่เรียนหนังสือ เพราะติดเกม ติดเพ่ือน เบื่อหน่าย อ่าน เขียนไม่ได้ และทะเลาะกับคนในครอบครัว 
 2) การสร้างชุดฝึกอบรมเพ่ือลดพฤติกรรมการกระท าความผิดส าหรับเยาวชน ใช้หลัก
ไตรสิกขา พรหมวิหาร และสังคหวัตถุ บูรณาการร่วมกับทฤษฎีแรงจูงใจ ทฤษฎีเลียบแบบและ 
ทฤษฎีเสริมแรง ออกแบบกิจกรรมให้ฝึกปฏิบัติ ตลอดระยะเวลา 7 วัน จัดกลุ่มทดลอง 30 คนเข้ารับ
การฝึก ควบคู่กับกลุ่มควบคุม อีก 30 คน โดยมีการวัดพฤติกรรม ก่อนการฝึก และ หลังการฝึก ใน 
3 ลักษณะ คือ พฤติกรรมกระท าผิด พฤติกรรมก้าวร้าว และ ความเห็นถูกต้อง 
 3) ผลการทดลองพบว่า เยาวชนกลุ่มทดลอง หลังได้รับการอบรมจากชุดฝึกที่สร้างขึ้น มี
พฤติกรรมกระท าผิดลดลง พฤติกรรมก้าวร้าวลดลง และ มีความคิดเห็นถูกต้อง ดีขึ้น 
 4) จากการติดตามพฤติกรรมเยาวชนกลุ่มทดลอง หลังจากที่ได้รับการอบรมผ่านไป 3 
เดือน พบว่า ไหว้พระ สวดมนต์ นั่งสมาธิ บ าเพ็ญประโยชน์วันละ 1 อย่าง มีสัมมาคารวะ ช่วยเหลือ
มีน้ าใจ ควบคุมความโกรธ รักษาศีล ส านึกผิด และไม่มีการกระท าผิดซ้ า ไม่มีปัญหาทางด้านอารมณ์ 
ไม่มีการทะเลาะวิวาทกับผู้ อ่ืน ทุกคนรับผิดชอบต่อหน้าที่และช่วยเหลืองานบ้าน และเห็น
ความส าคัญของบ้านมากกว่าเพื่อน กลับไปเรียนหนังสือ และท างานเลี้ยงครอบครัวมากกว่าก่อนเข้า
รับการฝึกอบรม  
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7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ   
        การท าวิจัยได้ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่ควรแนะไปใช้ท า
วิจัย เพ่ือเป็นประโยชน์ทางวิชาการ ที่จะได้องค์ความรู้และ ข้อยืนยันที่กว้างขวางชัดเจนยิ่งขึ้น
ดังต่อไปนี้  

     1. ศาลควรเพ่ิมและท าเครือข่ายสหวิชาชีพที่หลากหลาย เพ่ือสร้างแนวทาง เรื่ องการ
แก้ไข และบ าบัด ฟ้ืน ฟู แก่เด็กแลเยาวชนที่กระท าความผิดให้มีประสิทธิภาพ เช่น การสร้าง
เครือข่ายทางด้านอาชีพ ในทางพุทธจิตวิทยาคือ ซึ่งเป็นมรรค 8 เรื่องสัมมากัมมันตะ และ
สัมมาอาชีวะที่ดี เป็นการสร้างรายได้ ให้เด็กและเยาวชน ซึ่งอาจจะสามารถลดพฤติกรรมการกระท า
ความผิดทางคดีได้ 
                2. วัดในทุกๆ แห่งควรให้ความส าคัญกับเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดมากกว่านี้ 
เนื่องจากผู้วิจัยได้ไปขอความร่วมมือและหาวัดที่มาเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมยากมาก ซึ่งบริบท
ของวัดอาจไม่มีความเข้าใจและยังไม่กล้าท ากิจกรรมกับเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิด       
 3. โรงเรียนควรให้ความส าคัญกับเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดมากกว่านี้ ผู้วิจัย
พบว่า หากโรงเรียนพบเยาวชนกระท าความผิดทางคดี มักจะให้เด็กและเยาวชนออกจากโรงเรียน
ทันที พักการเรียน ท าให้ขาดโอกาสทางการศึกษา ซึ่งเป็นการกระท าที่ไม้ถูกต้อง เป็นการพลักภาระ
ให้สังคม และชุมชน เนื่องจากเด็กและเยาวชนเหล่านี้จะไม่มีที่เรียนแล้ว ยังง่ายต่อการกระท าผิดซ้ า
ได้มากกว่าเดิม เพราะเด็กแลเยาวชนกลุ่มดังกล่าวจะไปคบเพ่ือนในกลุ่มเดิมและขาดโอกาสทาง
การศึกษา 
       7.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป   
       ผลการวิจัยได้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่ควรศึกษาวิจัยต่อไปในอนาคต    
เพ่ือเป็นประโยชน์ทางวิชาการ และทางการจัดการปุาชุมชนจึงขอเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
 1) ในการท าวิจัยครั้งต่อไปควรพัฒนางานวิจัยและโปรแกรมให้สอดคล้องและเหมาะสม
กับทุกกลุ่มเปูาหมายที่เป็นเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะปูองกันกลุ่มเสี่ยง ในเด็กและเยาวชนที่กระท า
ความผิดให้กว้างขึ้น ปูองกันเด็กที่กระท าความผิดในสถานศึกษา ทุกสถานศึกษา เช่น เด็กที่กระท า
ผิดระดับปฐมศึกษา เด็กที่กระท าผิดระดับมัธยมต้นและมัธยมปลาย โดยศึกษาทุกจังหวัด ในระดับ
ภูมิภาค และระดับประเทศ 
 2) ศึกษาถึงปัจจัยอ่ืนๆ ที่อาจจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนที่กระท า
ความผิด เช่น ความรักชาติและศาสนา เพ่ือสร้างความศรัทรา ช่วยลดความรุนแรงของอารมณ์โกรธ
ในเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิด ลดพฤติกรรมความก้าวร้าวรุนแรงลงได้  หากมีความศรัทธา
ทางพระพุทธศาสนามากพอ ปัญหาการกระท าผิดซ้ าจะไม่เกิด เพราะเข้าถึงธรรมะ 
 3) ศึกษารูปแบบและกิจกรรมการแก้ไข บ าบัด ฟ้ืนฟู ให้หลากหลาย เพ่ือปูองกันเด็ก
และเยาวชน เป็นกลุ่มเสี่ยงในการกระท าความผิด มีความละเอียดและเจาะลึกเพ่ือส่งเสริมศักยภาพ
เด็กท่ีกระท าความผิดในทุกสภาพและทุกสถานการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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การบูรณาการหลักโภชนสัปปายะ 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวพุทธจิตวิทยา 

ของผู้ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐาน 
AN INTEGRATION OF NUTRITIOUS FOODS FOR THE DEVELOPMENT OF LIFE 
QUALITIES OF INSIGHT MEDITATION PRACTITIONERS BASED ON BUDDHIST 

PSYCHOLOGY 
 

บดินทร์ จิตต์เจริญ พระราชปริยัติกวี  พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยเรื่องการบูรณาการหลักโภชนสัปปายะเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวพุทธ

จิตวิทยาของผู้ปฏิบัติวิปัสนากัมมัฏฐาน มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาหลักโภชนสัปปายะใน
พระพุทธศาสนา หลักโภชนาการทางการแพทย์และทางการแพทย์ทางเลือก 2) เพ่ือการบูรณาการ
หลักโภชนสัปปายะในพระพุทธศาสนา หลักโภชนาการทางการแพทย์และทางการแพทย์ทางเลือก
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวพุทธจิตวิทยา และ 3) เพ่ือศึกษาความแตกต่างในระดับสุขภาวะ
และผลสุขภาวะของการบูรณาการหลักโภชนสัปปายะเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวพุทธจิตวิทยา
ของผู้ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ระหว่างก่อนและหลังการทดลอง การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยผสม คือ 
การวิจัยเชิงคุณภาพกับการวิจัยเชิงทดลอง เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ประกอบด้วย รายการ
อาหารสัปปายะบูรณาการ 7 วัน การฝึกอบรมและคู่มือการบูรณาการหลักโภชนสัปปายะ เครื่องมือ
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ (%) 
ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบความแตกต่างด้วยค่าที (t-test) 

ผลการวิจัยพบว่า ในส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพ หลักโภชนสัปปายะ พระพุทธศาสนา 
ทางการแพทย์แผนปัจจุบัน ทางการแพทย์ทางเลือกตามศาสตร์แมคโครไบโอติกส์  ตามศาสตร์
การแพทย์แผนจีน และตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย ทุกศาสตร์ที่กล่าวมามีความสอดคล้องกันทั้ง
ในเร่ืองของอาหารและการปฏิบัติต่ออาหาร จึงสามารถน ามาบูรณาการเข้าด้วยกันอยู่ในสุขภาวะ
เกี่ยวกับโภชนสัปปายะทั้ง 4 ด้าน คือ สุขภาวะทางด้านร่างกาย สุขภาวะทางด้านจิตใจ สุขภาวะ
ทางด้านปัญญา และสุขภาวะทางด้านสังคม โดยมีตัววัดผลสุขภาวะ 5 ด้านคือ ด้านความเจ็บป่วย
น้อย ด้านความล าบากกายน้อย ด้านความเบากาย ด้านความมีก าลัง และด้านความเป็นอยู่ผาสุก  
                                                           
  หลักสตูรพุทธศาสตรดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
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ในส่วนของการวิจัยเชิงทดลอง ควบคุมมีระดับค่าเฉลี่ยของสุขภาวะและผลสุขภาวะหลัง
การทดลองลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนกลุ่มทดลองมีระดับค่าเฉลี่ยของสุขภาวะ
และผลสุขภาวะหลังการทดลองเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ  .05 ส าหรับกลุ่มทดลอง 
เปรียบเทียบหลังการทดลองและระยะติดตามผลหลังการทดลองหนึ่งสัปดาห์ มีค่าระดับเฉลี่ยของสุข
ภาวะและผลสุขภาวะไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

 

ค าส าคัญ: การบูรณาการ หลักโภชนสัปปายะ คุณภาพชีวิต พุทธจิตวิทยา 

 

ABSTRACT 
There are 3 objectives in the study of Integration of Suitable Foods for 

Buddhist Psychology Life Qualities Development of Insight Meditation Practitioners. 
They are : 1) to study the nutrition concept in Buddhism, in the Conventional 
Medicine and in the Alternative Medicine, 2) to study Integration of Suitable Foods 
in Buddhism,  in the conventional medicine and in the alternative medicine for 
Buddhist Psychology life qualities development, and 3) to study the comparison of 
the healths and health effects of Integration of Suitable Foods for Buddhist 
Psychology Life Qualities Development of Insight Meditation Practitioners between 
pre-test and post-test of the control group and the experimental group. This study 
was the mixed methodological research, the qualitative research and the 
experimental research. The experimental instruments were 7-days suitable food 
menu, programs and handbooks The instrument for data collection was interviews. 
Statistics used were percentage (%), means ( X ), standard deviation (S.D.) and t-test 
to test the hypothesis. 

The research results were as follows : The results of the qualitative 
research proved that in Buddhism, in the conventional medicine, in Macrobiotics, in 
the traditional Chinese medicine and in the traditional Thai medicine were 
agreeable. They could be integrated in physical health, mental health, cognitive 
health and social health about suitable foods. These 4 health dimensions gave 
effect to rare sickness, rare physical hardship, relaxed feeling, strength and well-
being.  

The results of the experimental research were found that the control 
group had decreasing scores of healths and health effects at the .05level of 
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significance. But the experimental group had increasing scores of healths and health 
effects at the .05 level of significance. In the post-test and the one-week follow up 
test comparison for the experimental group, there was no difference in healths and 
health effects at the level of significance. 

 

Keywords:  integration, nutritious foods, life qualities, Buddhist Psychology 
 
๑. บทน า 

หลักการพ้ืนฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแนวพุทธ หรือแม้แต่หลักการแพทย์ในสมัย
ปัจจุบัน มีแนวโน้มให้ปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มบุคคล กล่าวคือผู้ที่รับผิดชอบในคุณภาพชีวิตทั้งระดับ
ครอบครัวจนถึงระดับประเทศ หรือแม้แต่ในระดับนานาชาติ มีแนวโน้มที่จะส่งเสริมแนวคิดและ
แนวทางปฏิบัติ จนกระทั่งแม้แต่การออกกฎหมาย ผู้ที่ออกกฎหมาย เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพองค์รวม
ให้เกิดความสนใจและมีสติสัมปชัญญะ ความรู้คิด ในการด ารงชีวิตทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจเชิง
บูรณาการ กล่าวคือสุขภาวะในแต่ละด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ และการรู้คิด 

(บุษกร วัฒนบุตร,2558) ให้เอ้ือต่อกันและกัน กล่าวเฉพาะในเร่ืองการบริโภค ก็มีแนวโน้มที่จะ
ส่งเสริมให้ผู้บริโภค รวมทั้งผู้ผลิตเครื่องอุปโภคบริโภค  ให้ความส าคัญต่ออาหาร  ซึ่งอาจ
ประกอบด้วย วัตถุดิบ วิธีการบริโภค วิธีการจัดเก็บ หรือแม้แต่วิธีการปรุงที่ส่งเสริมสุขภาพ ทั้งนี้ก็
เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตโดยรวมของปัจเจกบุคคล และส่งผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของสังคม
โดยรวม (สมจิตรา กิตติมานนท์,2558) ต่อไป  

หลักโภชนสัปปายะ การส่งเสริมให้บริโภคด้วยสติสัมปชัญญะ  (ม.ม . (ไทย) 
13/387/480) การรู้จักพิจารณาอาหาร และเป้าหมายของการบริโภคตามหลักพระพุทธศาสนา
ต่างๆ (พุทธทาสภิกขุ, 2543)  สามารถส่งเสริมคุณภาพชีวิตอันเนื่องมาจากสุขภาวะจากอาหาร ช่วย
ส่งเสริมการบริโภคอาหารที่พอเพียง การเลือก และการพิจารณาอาหารอย่างมีสติสัมปชัญญะ ซึ่ง
เกิดจาการพิจารณาเลือกประเภทของวัตถุดิบ การจัดเก็บอาหาร เวลาในการบริโภค ปริมาณในการ
บริโภค หรือแม้แต่การพิจารณาเพ่ือให้เกิดปัญญาในการบริโภค ซึ่งก็คือการใช้สุขภาวะในเรื่อง
อาหาร เพ่ือเอ้ือต่อการพัฒนาชีวิตด้านอื่นๆ 

การปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน เป็นการฝึกปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาเพ่ือเกิดผลส าเร็จ
ในการปฏิบัติที่พิเศษออกไปจากการพัฒนาคุณภาพชีวิตในชีวิตประจ าวัน โดยมุ่งที่จะก าหนดอารมณ์
เฉพาะเพ่ือการพัฒนาอารมณ์และการรู้คิด เพ่ือให้เกิดผลเฉพาะที่แตกต่างและเน้นอารมณ์วิปัสสนา
กัมมัฏฐานเฉพาะ โดยทั่วไปผู้ปฏิบัติมักคิดว่าต้องหา สละเวลาพิเศษเพ่ือการปฏิบัติและก าหนดอย่าง
ต่อเนื่อง เพราะฉะนั้นด้วยภาระหน้าที่ความรับผิดชอบทางอาชีพ ครอบครัว การงาน หน้าที่ การที่
บุคคลจะได้มีโอกาสมาปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานได้อย่างต่อเนื่องและจริงจังจึงเป็นไปได้ยาก ดังนั้น
โอกาสที่ผู้ปฏิบัติจะได้เห็นผลประจักษ์ มั่นใจในคุณค่าของการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานจึงมีโอกาส
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น้อยมาก เพราะการที่เราจะเกิดประสบการณ์จนได้อารมณ์กัมมัฏฐาน ได้ประสบกับความสุข ความ
สงบ อันเกิดจาการปฏิบัติธรรม ระยะแห่งการปฏิบัติจึงต้องต่อเนื่อง  

ดังนั้นผู้วิจัย จึงใคร่ที่จะศึกษาทฤษฎี หลักการ สุขภาวะในเรื่องอาหาร ทั้งจากหลัก
อาหารสัปปายะในทางพระพุทธศาสนา หลักการกินอาหารตามธาตุในแพทย์แผนไทย หลักกิน
อาหารสมดุลตามหลักการแพทย์ทางเลือก หรือแม้แต่หลักสุขภาวะในเรื่องอาหารของแพทย์แผน
ปัจจุบันมาบูรณาการและออกแบบลักษณะและประเภทของอาหาร ที่เอ้ือต่อการปฏิบัติวิปัสสนา
กัมมัฏฐาน อย่างน้อยที่สุดก็เพ่ือส่งเสริมให้เกิดสุขภาวะทางกายอันเนื่องมาจากอาหาร และมุ่งหวังที่
จะเสนอแนวคิดในการพิจารณาอาหาร นอกไปจากการกินอาหารเพ่ือความเอร็ดอร่อย ความ
เพลิดเพลิน สนุกสนาน ประดับประดา ตกแต่ง  (ม.อุ. (ไทย) 14/75/80) โดยผู้วิจัยน าเอาหลัก
โภชนสัปปายะเชิงบูรณาการไปใช้ในโครงการวิปัสสนากัมมัฏฐาน เพ่ือดูผลของคุณภาพชีวิตในด้าน
ต่างๆ โดยเฉพาะด้านที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาวะทางอาหาร เพ่ือส่งเสริมให้โอกาสในการปฏิบัติ
วิปัสสนากัมมัฏฐานให้เกิดประโยชน์เกื้อหนุนสูงสุดตามหลักพุทธธรรมต่อไป 

 

2. วัตถปุระสงค์การวิจัย 
2.1 เพ่ือศึกษาหลักโภชนสัปปายะในพระพุทธศาสนา หลักโภชนาการทางการแพทย์

และทางการแพทย์ทางเลือก 
2.2 เพ่ือการบูรณาการหลักโภชนสัปปายะในพระพุทธศาสนา หลักโภชนาการทาง

การแพทย์และทางการแพทย์ทางเลือกเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวพุทธจิตวิทยา 
2.3 เพ่ือศึกษาความแตกต่างในระดับสุขภาวะและผลสุขภาวะของการบูรณาการหลัก

โภชนสัปปายะเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวพุทธจิตวิทยาของผู้ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน 
ระหว่างก่อนและหลังการทดลอง 

 
3. ขอบเขตการวิจัย 

3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา มุ่งศึกษาตามกรอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ  
3.1.1 ศึกษาหลักโภชนสัปปายะที่ปรากฏในพระไตรปิฎกและคัมภีร์ต่างๆ  ของ

พระพุทธศาสนาเถรวาท หลักโภชนาการทางการแพทย์และทางการแพทย์ทางเลือก จากเอกสาร
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

3.1.2 ศึกษาผลของการบูรณาการหลักโภชนสัปปายะต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
แนวพุทธจิตวิทยาในสุขภาวะด้านต่างๆ คือ ด้านทางกาย ทางอารมณ์(จิตใจ) ทางด้านปัญญา และ
ทางด้านสังคม จากพระไตรปิฎก คัมภีร์ต่างๆทางพระพุทธศาสนาเถรวาทและเอกสารต่างๆที่
เกี่ยวข้อง จากการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างอาสาสมัครที่เข้าร่วมการทดลอง และจากการสัมภาษณ์
บุคคลผู้มีภูมิปัญญาความรู้เรื่องโภชนสัปปายะ 
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3.1.3 น าผลที่ได้จากการศึกษามาบูรณาการเป็นหลักโภชนสัปปายะ  เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานให้เกิดประโยชน์เกื้อหนุนสูงสุดต่อไป 

3.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากอาสา 
สมัครในวัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติ
วิปัสสนากัมมัฏฐานและไม่มีโรคประจ าตัว เพ่ือเข้าร่วมการทดลองจ านวน 30 คน  

3.3 ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี ก าหนดพ้ืนที่ในการวิจัยคือ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขต
คลองสาน กรุงเทพมหานคร  

3.4 ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษา      
ตัวแปรอิสระ คือ หลักโภชนะสัปปายะ 
ตัวแปรตาม คือ คุณภาพชีวิตตามแนวพุทธจิตวิทยา 
3.5 ขอบเขตด้านเวลา ก าหนดเวลาในการทดลอง 7 วัน คือ วันที่ 3-9 ตุลาคม 2559 
  

4. วิธีด าเนินการวิจัย  
4.1 รูปแบบการวิจัย 
การวิจัยนี้ ในส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) อาศัยการวิจัยเชิง

เอกสารเพ่ือรวบรวมและวิเคราะห์หลักโภชนะสัปปายะในทางพระพุทธศาสนาเถรวาท ร่วมกับหลัก
ทฤษฎีโภชนาการทางการแพทย์และทางการแพทย์ทางเลือก  แล้วน ามาบูรณาการเป็นหลัก
โภชนะสัปปายะข้ึนมาใหม่ เพ่ือน ามาพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวพุทธจิตวิทยาของผู้ปฏิบัติวิปัสสนา
กัมมัฏฐาน ส าหรับในส่วนของการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ใช้รูปแบบการวิจัย
ศึกษากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยการสุ่มวัดก่อนและวัดหลังการทดลอง (Randomized 
Pretest – Posttest Control Group Design) (วรรณรัตน์ อ้ิงสุประเสริฐ,2546) 

4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
4.2.1 ประชากรเป้าหมาย (Target Population) คือ ผู้ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานที่วัด

พิชยญาติการามวรวิหาร ในวันที่ 1-10 ตุลาคม 2559 และเป็นประชากรที่สามารถเข้าถึงได้ 
(Accessible Population) (กัญญ์สิริ จันทร์เจริญ,2541) เพ่ือการวิจัยศึกษา โดยมีคุณสมบัติเป็นผู้ที่
มีประสบการณ์การปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานและไม่มีโรคประจ าตัวที่ร้ายแรง จ านวน 130 คน 

4.2.2 กลุ่มตัวอย่าง (Sample Groups) คือ ผู้ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานที่วัดพิชยญาติ
การามวรวิหาร ในวันที่ 1-10 ตุลาคม 2559 จ านวน 97 คน โดยด าเนินการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง จนได้
กลุ่มตัวอย่าง 30 คน เพ่ือให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่ใช้ในการด าเนินการทดลอง จัดแบ่งเป็นกลุ่ม
ทดลอง และกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 15 คน ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random 
Sampling) (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2555) 
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4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจัยเชิงทดลอง 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  

1) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ประกอบด้วย 
 (1) รายการอาหารสัปปายะบูรณาการที่จัดไว้ 7 วัน ส าหรับกลุ่มทดลองบริโภค 
 (2) การฝึกอบรมเกี่ยวกับโภชนสัปปายะ 
 (3) คู่มือการบูรณาการหลักโภชนสัปปายะ 
2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์  

การวิจัยเชิงคุณภาพ  
ศึกษาค้นคว้าหลักธรรม หลักการ แนวคิด ทฤษฎี จากเอกสาร ข้อความทางวิชาการ 

วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือมาบูรณาการเป็นหลักโภชนสัปปายะ 
4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 วิธี คือ 1) ข้อมูลปฐมภูมิโดย

การทบทวนหลักธรรมเกี่ยวกับหลักโภชนาการทางพระพุทธศาสนาและหลักธรรมที่เกี่ยวข้องใน
พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา และคัมภีร์อ่ืนๆ รวมทั้งทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับหลั กโภชนาการ
ในทางการแพทย์แผนปัจจุบันและทางการแพทย์ทางเลือก ตลอดจนวรรณกรรมและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 2) ข้อมูลทุติยภูมิ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ตามแบบสัมภาษณ์จาก
กลุ่มตัวอย่าง ทั้งกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง จ านวน 30 คน โดยการวัดก่อนและวัดหลังส าหรับ
กลุ่มควบคุม และโดยการวัดก่อน วัดหลัง และวัดระยะติดตามผลหนึ่งสัปดาห์ส าหรับกลุ่มทดลอง 

หลังจากนั้นผู้วิจัยก็ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของแบบ
สัมภาษณ์ที่สัมภาษณ์มาท้ังหมด ก่อนจะน าผลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลไปวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิติต่อไป 

4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในส่วนของการวิจัยเชิงทดลอง ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม

ส าเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และการทดสอบความแตกต่างด้วยค่าที (t-test) 

ส าหรับในส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพ อาศัยการวิจัยเชิงเอกสารเพ่ือรวบรวมและ
วิเคราะห์หลักโภชนสัปปายะในทางพระพุทธศาสนาเถรวาทร่วมกับหลักโภชนาการทางการแพทย์
และการแพทย์ทางเลือกแล้วน ามาบูรณาการเป็นหลักโภชนสัปปายะเชิงบูรณาการขึ้นมาใหม่ เพ่ือ
น ามาพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวพุทธจิตวิทยา 
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5. ผลการวิจัย 

ในส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพแบบบูรณาการ ความหมายแห่งอาหารสัปปายะกับสุข
ภาวะด้านต่างๆ 4 ด้าน คือ สุขภาวะทางด้านร่างกาย สุขภาวะทางด้านอารมณ์จิตใจ สุขภาวะ
ทางด้านปัญญา และสุขภาวะด้านสังคม โดยสุขภาวะในแต่ละด้านได้น าเอาศาสตร์ต่างๆ คือ ศาสตร์
ทางพระพุทธศาสนา ศาสตร์ทางการแพทย์แผนปัจจุบัน และศาสตร์ทางการแพทย์ทางเลือก ซึ่ง
ประกอบด้วย ศาสตร์การแพทย์ทางเลือกแบบแมคโครไบโอติกส์ ศาสตร์การแพทย์ทางเลือกทาง
การแพทย์แผนจีน และศาสตร์ทางการแพทย์ทางเลือกทางการแพทย์แผนไทย ที่มีความสอดคล้อง
กันมาบูรณาการเสริมเติมเต็มให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เกิดเป็นความหมายแห่งอาหารสัปปายะกับสุขภาวะ
เชิงพุทธบูรณาการขึ้น ซึ่งสามารถน าเอาผลจากการบูรณาการเป็นองค์ความรู้ใหม่มาใช้ประโยชน์ใน
การดูแล เสริมสร้าง และรักษาสุขภาพตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล อย่างน้อยที่สุดก็สามารถ
ช่วยให้สุขภาพของผู้ที่น าไปปฏิบัติเกิดความแข็งแรงสมบูรณ์ อันมีผลต่อปัญญาและเกี่ยวโยงมาถึง
สังคมด้วย อีกทั้งยังสามารถช่วยส่งเสริมการพัฒนาทางจิต และผลของการมีสุขภาวะจากอาหารสัป
ปายะมี 5 ด้าน คือ ด้านความเจ็บป่วยน้อย ด้านความล าบากกายน้อย ด้านความเบากาย ด้านความ
มีก าลัง และด้านความเป็นอยู่ผาสุก ผลสุขภาวะทั้ง 5 ด้าน นี้ เป็นคุณภาพชีวิต อันจะพัฒนาบุคคล
ไปสู่ประโยชน์ในปัจจุบัน ประโยชน์ในภายภาคหน้า และประโยชน์สูงสุด 

ในส่วนของการวิจัยเชิงทดลอง ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างในระดับของสุขภาวะและ
ผลของสุขภาวะ เกี่ยวกับการบูรณาการหลักโภชนสัปปายะ (อาหารสัปปายะ) เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามแนวพุทธจิตวิทยาของผู้ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองระหว่าง
วัดก่อนและวัดหลังการทดลอง 

กลุ่มควบคุมมีผลการวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบระดับค่าเฉลี่ยของสุข
ภาวะเกี่ยวกับการบูรณาการหลักโภชนสัปปายะ (อาหารสัปปายะ) เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนว
พุทธจิตวิทยาของผู้ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน โดยรวมลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
หากพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านร่างกายลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้าน
ปัญญาและด้านสังคมไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

กลุ่มควบคุมมีผลการวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบระดับค่าเฉลี่ยของผล
สุขภาวะเกี่ยวกับการบูรณาการหลักโภชนสัปปายะ (อาหารสัปปายะ) เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
แนวพุทธจิตวิทยาของผู้ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน โดยรวมลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 หากพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความเบากายลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ส่วนด้านความเจ็บป่วยน้อย ด้านความล าบากกายน้อย ด้านความมีก าลัง และด้านความเป็นอยู่
ผาสุก ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

กลุ่มทดลองมีผลการวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบระดับค่าเฉลี่ยของสุข
ภาวะเกี่ยวกับการบูรณาการหลักโภชนสัปปายะ (อาหารสัปปายะ) เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนว
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พุทธจิตวิทยาของผู้ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน โดยรวมเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
หากพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านปัญญา และด้านสังคม เพ่ิมขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

กลุ่มทดลองมีผลการวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบระดับค่าเฉลี่ยของผล
สุขภาวะเกี่ยวกับการบูรณาการหลักโภชนสัปปายะ (อาหารสัปปายะ) เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
แนวพุทธจิตวิทยาของผู้ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน โดยรวมเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 หากพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระดับค่าเฉลี่ยของผลสุขภาวะเพ่ิมขึ้นทุกด้าน คือ ด้านความ
เจ็บป่วยน้อย ด้านความล าบากกายน้อย ด้านความเบากาย ด้านความมีก าลัง และด้านความเป็นอยู่
ผาสุก ซึ่งเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างในระดับของสุขภาวะและผลสุขภาวะเกี่ยวกับการบูรณา
การหลักโภชนสัปปายะ (อาหารสัปปายะ) เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวพุทธจิตวิทยาของผู้
ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของกลุ่มทดลองระหว่างวัดหลังการทดลองและวัดระยะติดตามผล 

กลุ่มทดลองระหว่างวัดหลังการทดลองและวัดระยะติดตามผลหลังการทดลอง 7 วัน มี
ผลการวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบระดับค่าเฉลี่ยของสุขภาวะเกี่ยวกับการบูรณา
การหลักโภชนสัปปายะ (อาหารสัปปายะ) เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวพุทธจิตวิทยาของผู้
ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน โดยรวมไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งหมายความว่า
โดยภาพรวมกลุ่มทดลอง หลังการทดลองแล้วในช่วงระยะติดตามผล 7 วัน หลังการทดลอง ยังคงมี
ระดับค่าเฉลี่ยของสุขภาวะอยู่ในระดับเดียวกับช่วงหลังการทดลอง หากพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ระยะติดตามผลของกลุ่มทดลองมีระดับค่าเฉลี่ยของสุขภาวะด้านปัญญา ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ 
และด้านสังคม ไม่แตกต่างจากช่วงหลังการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

กลุ่มทดลองระหว่างวัดหลังการทดลองและวัดระยะติดตามผลหลังการทดลอง 7 วัน มี
ผลการวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบระดับค่าเฉลี่ยของผลสุขภาวะเกี่ยวกับการบูรณา
การหลักโภชนสัปปายะ (อาหารสัปปายะ) เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวพุทธจิตวิทยาของผู้
ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน โดยรวมและรายด้าน พบว่า ไม่แตกต่างจากช่วงหลังการทดลองอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งหมายความว่าโดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายด้านระดับค่าเฉล่ียของผลสุข
ภาวะของกลุ่มทดลองหลังจากการทดลองแล้วในช่วงระยะติดตามผล 7 วัน หลังการทดลองยังคงมี
ระดับค่าเฉลี่ยของผลสุขภาวะในระดับเดียวกับช่วงหลังการทดลอง 
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6. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
6.1 อภิปรายผล 
การวิจัยเรื่องการบูรณาการหลักโภชนสัปปายะเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวพุทธ

จิตวิทยาของผู้ปฏิบัติวิปัสสานากัมมัฏฐาน ในส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพแบบบูรณาการ ได้น าหลัก
โภชนสัปปายะในทางพระพุทธศาสนา หลักอาหารสมส่วนตามหลักโภชนาการทางการแพทย์แผน
ปัจจุบัน และหลักโภชนาการทางการแพทย์ทางเลือก ซึ่งประกอบด้วย หลักอาหารสมดุลหยินและ 
หยางตามหลักโภชนาการทางการแพทย์ทางเลือกแบบศาสตร์แมคโครไบโอติกส์  หลักอาหารสมดุล 
หยินและหยางตามหลักโภชนาการทางการแพทย์ทางเลือกแบบศาสตร์การแพทย์แผนจีน  และหลัก
อาหารสมดุลของธาตุ 4 ในร่างกายตามหลักโภชนาการทางการแพทย์ทางเลือกแบบการแพทย์แผน
ไทย ทั้งหมดนี้มาบูรณาการรวมกันอยู่ในสุขภาวะเกี่ยวกับโภชนสัปปายะทั้ง  4 ด้าน คือ สุขภาวะ
ทางด้านร่างกาย สุขภาวะทางด้านจิตใจ สุขภาวะทางด้านปัญญา และสุขภาวะทางด้านสังคม โดยมี
ตัววัดผลของสุขภาวะ 5 ด้าน ในส่วนของการวิจัยเชิงทดลอง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
คือ แบบสัมภาษณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองคือ รายการอาหารสัปปายะบูรณาการที่จัดไว้ 7 วัน 
การฝึกอบรมเกี่ยวกับโภชนสัปปายะ และคู่มือการบูรณาการหลักโภชนสัปปายะเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามแนวพุทธจิตวิทยาของผู้ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ทั้งผลของการวิจัยในเชิงคุณภาพบูรณา
การ และผลของการวิจัยเชิงทดลอง พบว่า ต่างก็มีผลลัพธ์ที่สอดคล้องกันและเป็นไปในทิศทางแนว
เดียวกันเป็นแนวทางน าไปสู่ หลักโภชนสัปปายะเชิงบูรณาการ แสดงให้เห็นว่า งานวิจัยเรื่องการบูร
ณาการหลักโภชนสัปปายะเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวพุทธจิตวิทยาของผู้ปฏิบัติวิปัสสนา
กัมมัฏฐาน สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวพุทธจิตวิทยาของ
ผู้ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานได้เป็นอย่างดี  

ส าหรับในส่วนของการศึกษาของผู้วิจัย พบว่า สถานปฏิบัติธรรมต่างๆ โดยส่วนใหญ่แล้ว 
อาหารที่จัดให้ผู้ปฏิบัติธรรมบริโภคมักขึ้นอยู่กับผู้มีจิตศรัทธาจัดท ามาให้ หรือตามแต่แม่ครัวหรือผู้
ประกอบอาหารจะจัดท ารายการอาหารขึ้นมาตามความถนัดหรือที่คุ้นเคยท าอยู่ประจ า หรือเพราะมี
งบประมาณจ ากัด มิได้ค านึงถึงความสัปปายะส าหรับผู้ปฏิบัติธรรม อาจเป็นเพราะว่าแม่ครัวหรือผู้
ประกอบอาหารขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องความสัปปายะของอาหารต่อผู้ปฏิบัติธรรมหรือแม้แต่
หลักโภชนาการ ในกรณีเช่นนี้ผู้ปฏิบัติธรรมอาจต้องใช้หลักสันโดษในอาหารตามแต่จะได้มา ถ้าได้มี
การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการตามศาสตร์ต่างๆ มาช่วยจัดรายการอาหารในแต่ละวัน ในแต่
ละมื้อให้มีคุณค่าเหมาะสมกับผู้ปฏิบัติธรรม โดยจัดรายการอาหารแต่ละวันแต่ละมื้อใว้หลากหลาย 
หลายๆรายการให้มากที่สุด ให้ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปได้ ตลอดจนประหยัดค่าวัตถุดิบที่สุดเกิด
เป็นเล่มหนังสือเป็นมาตรฐาน น าไปใช้ได้ทุกที่ทุกโอกาสของการปฏิบัติธรรม หากต้องการท าอาหาร
ส าหรับช่วงเวลาปฏิบัติธรรมก็สามารถน าหนังสือดังกล่าวมาจัดรายการอาหารให้ผู้ปฏิบัติธรรมได้
ทันที โดยแม่ครัวหรือผู้ประกอบอาหารเพียงไปซื้อวัตถุดิบมาประกอบอาหารตามรายการในหนังสือ
ที่เขียนขึ้นดังกล่าว สามารถน าไปใช้ได้ทุกที่โดยไม่ต้องมีผู้เชียวชาญด้านโภชนาการตามศาสตร์ต่างๆ
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ไปคอยก ากับทุกทีไป ทั้งนี้ผู้เชียวชาญด้านโภชนาการตามศาสตร์ต่างๆควรทราบว่า ผู้ปฏิบัติธรรมมัก
พบปัญหาต่างๆในช่วงการปฏิบัติธรรม คือ ความปวดเมื่อยอ่อนล้า ปวดข้อ ปวดเข่า อาการเหน็บชา 
อาการท้องอืดเฟ้อ ช่วยคลายเครียด จิตใจผ่อนคลายสบาย มีสมาธิ เป็นต้น เพ่ือผู้เชี่ยวชาญจะได้น า
ข้อมูลดังกล่าว มาจัดอาหารที่มีสารอาหารช่วยลด บรรเทาอาการเหล่านั้นต่อไป 

6.2 ข้อเสนอแนะ 
6.2.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
1) เพ่ือบูรณาการเป็นองค์ความรู้ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวพุทธจิตวิทยาของ

ผู้ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานให้มีสุขภาวะเกี่ยวกับโภชนสัปปายะ 4 มิติ คือ มิติทางด้านร่างกาย มิติ
ทางด้านจิตใจ มิติทางด้านปัญญา และมิติทางด้านสังคม ซึ่งจะก่อให้เกิดผลสุขภาวะ 5 ด้าน คือ 
ด้านความเจ็บป่วยน้อย ด้านความล าบากกายน้อย ด้านความเบากาย ด้านความมีก าลง และด้าน
ความเป็นอยู่ผาสุก 

2) เพ่ือให้องค์กรและสถานปฏิบัติธรรมอื่นๆ ได้น าไปประยุกต์เพ่ือให้เหมาะกับผู้ปฏิบัติ
ธรรมและสถานะขององค์กรและสถานปฏิบัติธรรมนั้นๆ  

3) เพ่ือพัฒนาความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านการบูรณาการหลัก
โภชนสัปปายะกับสุขภาวะเกี่ยวกับโภชนสัปปายะท้ัง 4 มิติ และหลักการท่ีเกี่ยวข้องอ่ืนๆ  

4) งานวิจัยนี้เป็นองค์ความรู้เพ่ือพระภิกษุ สามเณร และคฤหัสถ์ ได้ตระหนักเห็น
ความส าคัญของการบริโภคอาหารและการปฏิบัติต่ออาหารที่สามารถช่วยส่งเสริมการบ าเพ็ญเพียร
ทางจิต นอกเหนือจากช่วยส่งเสริมให้มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตในด้านอ่ืนๆ  

5) งานวิจัยนี้เป็นแนวทางท่ีสามารถน าองค์ความรู้ไปปฏิบัติในเรื่องการถวายภัตตาหาร
แด่พระภิกษุ สามเณรในชีวิตประจ าวันของพุทธศาสนิกชน เพ่ือส่งเสริมให้เกิดคุณภาพชีวิตตามแนว
พุทธจิตวิทยา 

6.2.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1) ควรท าการวิจัยเชิงทดลอง โดยก าหนดให้มีระยะเวลาในการทดลอง 15-20 วัน 

เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ละเอียดมากยิ่งข้ึน มีความสมบูรณ์มากขึ้น 
2) รายการอาหารสัปปายะบูรณาการที่จัดให้กลุ่มทดลองบริโภค สามารถเปลี่ยน

วัตถุดิบในการประกอบอาหารที่มีคุณค่าและคุณสมบัติเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิม แต่ราคาประหยัด
กว่า เพื่อควบคุมงบประมาณ 

3) ควรมีการวิจัยเชิงส ารวจ เพ่ือท าความเข้าใจสภาพปัญหาของผู้ปฏิบัติธรรมว่า มีสุข
ภาวะเกี่ยวกับอาหารและการปฏิบัติต่ออาหารในสภาพทั่วไปเป็นอย่างไร เพ่ือจะได้ให้ความรู้ ความ
เข้าใจ แนะน า แก้ไขให้มีสุขภาวะเกี่ยวกับอาหารและการปฏิบัติต่ออาหารให้ถูกต้อง หรือถูกต้อง
มากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการปฏิบัติธรรม 

4) ควรมีการวิจัยกับประชากร กลุ่มตัวอย่างอ่ืนๆขององค์กรและสถานปฏิบัติธรรม
อ่ืนๆ 
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ศึกษาวิเคราะห์ คุณค่าและความส าคัญของสลากย้อมที่มีต่อสงัคมและวัฒนธรรม
ล าพูน 

AN ANALYTICAL STUDY OF VALUE AND IMPORTANCE OF SALAKYOM 
                         – CULTURAL COMMUNITY 

 
นายไพรินทร์ ณ วันนา 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เน้นการศึกษา
วิเคราะห์ และตีความข้อมูลจากการวิจัยภาคสนาม และศึกษาตีความ วิเคราะห์ และสังเคราะห์โดย
ศึกษาจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง   ผลการวิจัยพบว่า สลากภัตในสมัยพุทธกาลมีความเป็นมาจาก
การอนุญาตภัตทั้ง ๗ ของพระพุทธเจ้า หนึ่งในนั้นคือสลากภัต และเรื่องราวของนางยักษิณีที่มีเวรต่อ
นางกุมาริกาจนกลายเป็นที่มาของการถวายทานสลากภัตในสมัยพุทธกาล สลากภัตได้พัฒนาการมา
เป็นล าดับและเข้าสู่ประเทศไทยตามการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในภาคเหนือนั้นมีประเพณีสลากภัต
ที่มีความโดดเด่น โดยเฉพาะที่จังหวัดล าพูน คือ สลากย้อม  สลากย้อมในอดีต เป็นการถวายทาน
ของหญิงสาวที่มีความพร้อมในการออกเรือนแต่งงาน เป็นกุศโลบายหนึ่งในการให้ผู้หญิงได้รู้จักเก็บ
ออมทรัพย์สินเงินทอง  ประหยัดมัธยัสถ์ และรู้จักการท าบุญสุนทาน ความส าคัญของสลากย้อมที่มี
ต่อสังคมวัฒนธรรม ล าพูน ปรากฏในเรื่องของการพัฒนามนุษย์ ที่สลากย้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ทาง
วัฒนธรรมและมีหลักธรรมปรากฏอยู่ในวิถีของสลากย้อม การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม ปรากฏ
ในด้านการช่วยเหลือทางสังคมที่ชุมชนเป็นผู้ช่วยเหลือวัด และชุมชนใช้ประโยชน์ร่วมกันจากวัดอัน
เป็นผลมาจากการท าสลากย้อม ด้านสิทธิและความยุติธรรมทางสังคม ปรากฏในแง่ของการสร้าง
ความเท่าเทียมกันทางสังคมระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงและเป็นการให้เกียรติสตรีเพศในการมอบ
บทบาทผู้น าในการท าสลากย้อม การสร้างความเสมอภาคและสิทธิเท่าเทียมกันในสลากภัตทานของ
พระสงฆ ์ด้านความย่ังยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม ปรากฏในด้านภูมิป๎ญญาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 
การประยุกต์ใช้สิ่งแวดล้อมในชุมชนเป็นเครื่องมือในการท าต้นสลากย้อม และการใช้ไม้ วัสดุ
ธรรมชาติในการท าสลากย้อม รวมถึงการประดับตกแต่งให้สวยงาม ด้านการสร้างอัตลักษณ์ 
ปรากฏในเรื่องของการสร้างอัตลักษณ์ร่วมกันของสลากย้อมที่คนจังหวัดล าพูนมุ่งหวังที่จะเป็น
เจ้าของร่วมกัน และด้านการลดช่องว่างทางการพัฒนา ปรากฏในเร่ืองของการลดช่องว่างทาง
เศรษฐกิจ คือระบบเศรษฐกิจชุมชน  

 

ค าส าคัญ : คุณค่าและความส าคัญ, สลากย้อม , สังคมและวัฒนธรรม  
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ABSTRACT 

The research entitled “ n  nal tical  tud   f  alue and     rtance  f 
 ala     T wards  a  hun  s   ci  – Cultural Community” c nsists  f three 
objectives: 1) to study the background of Salākabhatta and the essence of Buddha-
dhamma appearing in the Salākabhatta, 2) to explore the background and 
development of Salakyom Traditi n in  a  hun   r vince and 3) to analyze the 
value and importance of the Salakyom towards Lamphun  s Socio – Cultural 
Community. This is conducted by the qualitative research method. Analytical 
studying and interpreting the data of field research was particularly functioned. 
Analysis, interpretation and synthesis from the significant related resources were 
also done. The results of the study showed:- 
   The Salākabhatta (ticket-food) in the Buddha’s lifeti e is  ne  f seven 
Bhattas(food) approved by the Buddha. The story of a giantess taking revenge a 
woman became the beginning of the Salākabhatta Offering since then. It had been 
developed continuously and was introduced into Thailand by propagation of 
Buddhism. At present, it can be said that in the north it was called as Tan Kuay 
Salak, in the central region as Salaka Phat, in the south as Ching Pret, and in the 
Northeast as Boon Khao Sak. There are some important Buddha-dhammas 
appearing in the Salākabhatta-dāna (ticket-food or supplies) offering. They are 
Saddhā, Dāna, Sīla, Kataññū, Samaggī and the use of property. It is remarkably 
noted that the Salakyom tradition, a part of the Salākabhatta Offering ceremony in 
the north, especially in the  a  hun   r vince is amazingly conducted. In the past, 
the Salakyom tradition was considered as offering alms of the girls who are ready 
for their marriage. This is an important stratagem to make a save and to recognize 
making a merit.   At present, the Salakyom ceremony was jointly conducted by 
Buddhist monasteries and Community. The organizers of the Salakyom is 
commonly done at Wat Phradhatuharibhunchai  Varamahāvihāra, Mueang District, 
Lamphun Province at first, and then various  monasteries of Lamphun can be 
arranged. The Salakyom was considerably found at Rim Ping, Pratu Pa, Nong Chang 
Kuen and U-mong Sub-district. 
Last, the value and importance of Salakyom t wards  a  hun  s   ci  – Cultural 
Community has appeared on the subjects of human development; a cultural 
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learning and Buddha-dhamma being contained therein, protection and social 
welfare; social supporting by community helping on activities of monasteries, 
human rights and social justice; creating social equality between women and 
men, and honoring women in their role as leaders to formalize the function, 
environmental sustainability; the application of environmental conditions in a 
community for the Salakyom ceremony, the use by doing and decorating natural 
materials being included, the identity; defining a common identity for shared 
ownership of  a  hun  s   ci  – Cultural community, and the gap narrowing of 
development;  focusing on the system of economic community arising from the 
hiring process of the function, which the people in the community have 
contributed to help each other. This stimulates and promotes the economic 
community to survive laudably.  
 

Keywords : Value and Importance, Salakyom, Socio – Cultural Community 
   
     

๑. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
อาณาจักรล้านนา หรือเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ในป๎จจุบันดินแดน

ล้านนาหมายถึงดินแดน ๘ จังหวัดภาคเหนือ คือ เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง เชียงราย พะเยา แพร่ 
น่าน และแม่ฮ่องสอน ศูนย์กลางส าคัญของดินแดนล้านนานับจากอดีตถึงป๎จจุบันคือเชียงใหม่  
(สรัสวดี อ๋องสกุล,๒๕๕๗)  ประเพณีอารยธรรมล้านนาและเรื่องราวต านานนับเป็นสิ่งที่มีความ
เชื่อมโยงสัมพันธ์กันโดยตรง โดยประเพณีอารยธรรมคือ สิ่งที่มีการปฏิบัติสืบทอดกันมา อาจแบ่ง
ออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ ขนบประเพณี หมายถึง ประเพณีท่ีสังคมร่วมกันก าหนดขึ้นว่าควรจะปฏิบัติ
ให้เป็นแบบแผนเช่นใด เมื่อใด ที่ไหน และอย่างไร และอีกลักษณะหนึ่ง คือ จารีตประเพณี คือ
ประเพณีที่สังคมถือว่า ถ้าผู้ใดฝ่าฝืนหรืองดเว้นไม่กระท าตามจะเป็นความผิดที่รุนแรง  ทั้งนี้มัก
เกี่ยวข้องกับศีลธรรม บทบัญญัติ หรือกฎหมาย ที่สังคมให้ความเชื่อถือ ดังปรากฏเป็นความผิดใน
ลักษณะต่างๆ เช่นผิดผี ผิดรีตหรือผิดฮีต ผิดคลอง หรือผิดกองเป็นต้น 

ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของสังคม และวัฒนธรรมในป๎จจุบัน 
ท าให้ประเพณีหลายอย่างเริ่มเปลี่ยนแปลง ประเพณีหนึ่งคือประเพณีสงกรานต์ ที่คนหนุ่มสาวส่วน
ใหญ่มุ่งแต่กิจกรรมการเล่นสาดน้ าที่สนุกสนานมากกว่าการท าบุญตามความเชื่อดั้งเดิม รวมทั้ง
ประเพณีรดน้ าด าหัวพระสงฆ์เถระ ผู้สูงอายุ ที่เป็นที่เคารพนับถือของชุมชนและครอบครัวก็มีการ
เปลี่ยนแปลงไปด้วย (นิรันดร์ ภักดี, ๒๕๕๖) และอีกประเพณีที่ส าคัญประเพณีหนึ่งที่มีการรื้อฟ้ืน
ขึ้นมาเพ่ือการอนุรักษ์ไว้ให้ชนรุ่นหลัง คือ ประเพณีสลากภัต  

สลากภัต เป็นรูปแบบของการถวายทานอย่างหนึ่งในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีความ
เกี่ยวข้องกับบุคคลต่าง ๆ มากมาย คัมภีร์ในพระพุทธศาสนาเถรวาท ได้กล่าวถึงลักษณะของความ
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เชื่อที่เป็นจุดเริ่มต้นและพัฒนาการของสลากภัตว่า มีมูลเหตุมาจากความเชื่อของมนุษย์ในยุคสมัย
พุทธกาลที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา  

ส าหรับในประเทศไทย ประเพณีสลากได้ปรับประยุกต์มาจากประเพณีสารทด้วยการรับ
เอาอิทธิพลของลัทธิฮินดู น ามาผสมกับความเชื่อพ้ืนฐานดั้งเดิมคือ “ลัทธิเชื่อผีสาง” และผนวกเข้า
กับคติทางด้านพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะการสอนให้รู้บุญคุณคนและรู้จักท าตอบแทนบุญคุณคน 
อันถือเป็นคุณสมบัติของคนดี ได้หลอมหลวมกันเข้าเป็น คติไทย ปรากฏเป็นแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
ประเพณีพิธีกรรมต่าง ๆ อย่างท่ีปรากฏในป๎จจุบัน (ประพันธ์ กุลวินิจฉัย,๒๕๕๕) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในล้านนา ประเพณีนี้ เรียกว่า ประเพณีถวายทานสลากภัต หรือ “ตานก๋วยสลาก” เป็นบุญประเพณี
ของชาวไทยภาคเหนือหรือล้านนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดล าพูน จะมีการจัดประเพณีนี้ทั้ง
จังหวัด โดยจะเริ่มที่วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร เป็นล าดับแรกก่อน ประเพณีการถวายทาน
สลากภัต หรือเรียกตามภาษาพ้ืนถิ่นว่า “การท าบุญทานก๋วยสลาก” เป็นประเพณีประจ าปีที่ถือ
ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยจะเริ่มต้นให้มีการจัดประเพณีดังกล่าวขึ้นที่วัดพระธาตุหริ
ภุญชัยเป็นแห่งแรก เนื่องจากเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก โดยก าหนดเอาวันเดือน ๑๒ เหนือเพ็ญ 
หลังจากนั้นแล้วหัววัดอ่ืน ๆ ในจังหวัดล าพูนจึงจะทยอยจัดต่อเนื่องกันไป  

จังหวัดล าพูนนอกจากจะมีประเพณีสรงน้ าพระบรมธาตุ ของวัดพระธาตุหริภุญชัย ที่
เป็นประเพณีท่ีได้ยึดถือและปฏิบัติกันมาอย่างช้านานแล้ว ยังมีประเพณีการถวายทานสลากย้อม อีก
ประเพณีหนึ่ง ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดล าพูน และเป็นสลากย้อม ที่ได้ชื่อว่ามีแห่งเดียวใน
ประเทศไทย และหนึ่งเดียวในโลก ที่มีประเพณีการถวายสลากย้อม ที่มีลักษณะเด่น และเป็น
เอกลักษณ์แบบนี้ เพราะเป็นงานวัฒนธรรมประเพณีที่อยู่คู่กับสังคมของจังหวัดล าพูนมาตั้งแต่อดีต
ป๎จจุบัน งานประเพณีสลากย้อม เป็นงานประเพณีส าคัญของชุมชน ที่มีความผูกพันกับพุทธศาสนา 
หลักพุทธธรรม การอาศัยอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนและญาติพ่ีน้องชาวบ้านชุมชนอ่ืน ๆ  

การศึกษาวิจัยนี้ มุ่งที่จะศึกษาวิเคราะห์ คุณค่าและความส าคัญของสลากย้อมท่ีมีต่อ
สังคมและวัฒนธรรม ล าพูน เพ่ือหาค าตอบจากการศึกษาประวัติความเป็นมา หลักพุทธธรรม และ
พัฒนาการของสลากย้อม องค์ประกอบ และกิจกรรมต่าง ๆ ของงานสลากย้อม ที่มีผลต่อสังคมและ
วัฒนธรรม ล าพูน โดยการวิเคราะห์ให้ได้ค าตอบในเชิงคุณค่าของงานสลากย้อมในสังคมวัฒนธรรม 
จังหวัดล าพูน อันจะท าให้สังคม และชุมชนท้องถิ่นได้ตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของงาน
ประเพณีสลากย้อมในสังคมและวัฒนธรรมชุมชน ล าพูน เป็นการบันทึกข้อมูลที่เป็นองค์ความรู้จาก
การจัดงานประเพณีสลากย้อม ช่วยสืบสาน และสืบทอดพระพุทธศาสนา และธ ารงรักษาวัฒนธรรม
ประเพณีท่ีดีงามของล าพูนให้คงอยู่สืบไปรวมทั้งเป็นการสร้างความเท่าเทียมกัน เกิดเป็นรูปแบบของ
การจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สามารถน าไปพัฒนาใช้ในสังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

๒.๑ เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมาของสลากภัตและหลักพุทธธรรมที่ปรากฏในประเพณี
สลากภัต 

๒.๒ เพ่ือศึกษาความเป็นมาและพัฒนาการของงานประเพณีสลากย้อม ล าพูน 
๒.๓ เพ่ือศึกษาวิเคราะห์คุณค่าและความส าคัญของสลากย้อมที่มีต่อสังคมและ

วัฒนธรรม ล าพูน 
 

๓. ขอบเขตการวิจัย  
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในแนวทาง

ของวัฒนธรรมศึกษา (Cultural Studies) เน้นการศึกษาวิเคราะห์ และตีความข้อมูลจากการวิจัย
ภาคสนาม และศึกษาตีความ วิเคราะห์ และสังเคราะห์โดยศึกษาจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องจาก
เอกสาร คัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา หนังสือเอกสารทางวิชาการต ารา วรรณกรรม 
รวมถึงวิทยานิพนธ์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งขอบเขตในการศึกษา ดังนี้ 

๓.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตเนื้อหา
ส าหรับการศึกษาวิเคราะห์ที่เกี่ยวกับประเพณีสลากย้อม คือ ประวัติความเป็นมาของสลากย้อม 
ความหมายของสลากย้อม ความส าคัญของงานสลากย้อม อุดมคติความเชื่อทางศาสนา หลักพุทธ
ธรรมที่มีต่องานสลากย้อม ภูมิป๎ญญา รูปแบบการจัดงานสลากย้อม คุณค่า และความส าคัญ ของ
งานสลากย้อมที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรมในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การพัฒนามนุษย์ การคุ้มครอง
สวัสดิการ  การด ารงความยุติธรรม การสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมทางสังคม การสร้างอัตลักษณ์ และ
การลดช่องว่างทางสังคม บริบทที่เกี่ยวข้อง วิถีชีวิต ความเชื่อเกี่ยวกับประเพณี และวัฒนธรรม
ชุมชนท้องถิ่นของจังหวัดล าพูน 

๓.๒ ขอบเขตด้านเอกสาร ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษารวบรวมข้อมูลจาก
พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๓๙ อรรถกถา และ
เอกสารที่เกี่ยวข้องที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา เอกสารวิชาการ เอกสารต านาน 
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และความเชื่อในล้านนา รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ที่เกี่ยวข้องกับ
สลาก และสลากย้อม โดยเฉพาะในพ้ืนที่จังหวัดล าพูน  

๓.๓ ขอบเขตด้านบุคคลข้อมูล (Key Informant) ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้
ก าหนดศึกษาข้อมูลจากบุคคล ข้อมูลในวัดและชุมชนที่เป็นแหล่งก าเนิดของประเพณีสลากย้อม 
และแหล่งพ้ืนที่ที่สลากย้อมก าลังแผ่ขยายไป ประกอบด้วย พระสงฆ์ผู้ทรงภูมิป๎ญญา นักวิชาการ 
ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้ที่มีส่วนส าคัญในการส่งเสริม อนุรักษ์ประเพณีสลากย้อมในจังหวัดล าพูน  
จ านวน ๒๕ รูป/คน 
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๓.๔ ขอบเขตด้านพื้นที่ศึกษา ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่
ศึกษา คือ พ้ืนที่ต าบลริมปิง ต าบลประตูป่า ต าบลหนองช้างคืน ต าบลอุโมงค์ และต าบลเหมืองง่า 
อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน ซ่ึงมีความสัมพันธ์กันทางสังคมวัฒนธรรม คือ ศาสนา ความ เชื่อ 
ประเพณี ภาษา วิถีชีวิต เป็นต้น 

๓.๕ ขอบเขตด้านระยะเวลาในการศึกษาวิจัย ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยก าหนด
ช่วงเวลาในการศึกษาภาคสนามจากงานสลากย้อม ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙    
 

๔. วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง ศึกษาวิเคราะห์คุณค่าและความส าคัญของสลากย้อมที่มีต่อสังคม

วัฒนธรรม ล าพูน ก าหนดรูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quanlitative Research) โดย
เน้นการศึกษาวิเคราะห์ และตีความข้อมูลจากการวิจัยภาคสนามเป็นหลัก ศึกษาข้อมูลจาก
พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๓๙ จากเอกสาร และ
งานวิจัยต่าง ๆ ประกอบการตีความ และวิเคราะห์ การน าเสนอข้อมูลโดยการพรรณาวิเคราะห์ 
(Description Analysis) โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

๔.๑ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเน้นการศึกษาวิจัย

ภาคสนาม ใช้การสัมภาษณ์ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม รวมทั้งการบันทึกภาพต่าง ๆ เพ่ือการ
วิเคราะห์ โดยการศึกษาวิเคราะห์ ตีความ และสังเคราะห์ข้อมูลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้ง
จากนักวิชาการด้านวัฒนธรรมศึกษา มานุษยวิทยา และสาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง น ามาทบทวน 
วิเคราะห์ ตีความและสังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารต านาน ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และความเชื่อ
ในล้านนา โดยเฉพาะในพ้ืนที่จังหวัดล าพูน 

๔.๒ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
๔.๒.๑ รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร 
ข้อมูลขั้นปฐมภูมิ (Paimary Data) โดยศึกษารวบรวมข้อมูลจากพระไตรปิฎก

ภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๓๙ และศึกษารวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับสลากภัตร 

ข้อมูลขั้นทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยศึกษาอรรถกถา และเอกสารที่
เกี่ยวข้องที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา เอกสารวิชาการ เอกสารต านาน ประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม และความเชื่อในล้านนา รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ และศึกษาข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ  

๔.๒.๒ การวิจัยภาคสนาม ( Fieldwork ) โดยการเข้าร่วมกิจกรรมของทางวัดที่มี
การจัดงานสลากย้อม ตั้งแต่ก่อนการจัดงาน ระหว่างจัดงาน และหลังการจัดงาน ส่วนในช่วงเวลาอ่ืน 
ๆ ผู้วิจัยสามารถลงพ้ืนที่สัมภาษณ์บุคคลผู้ให้ข้อมูลในประเด็นอ่ืน ๆ เกี่ยวกับบริบททางสังคม 
วัฒนธรรม และรายละเอียดขององค์ประกอบของงานสลากย้อม รวมทั้งพิธีกรรม และกิจกรรมที่
เกี่ยวข้อง โดยวิธีการ ดังนี้  ก) การสัมภาษณ์ ในการจัดเก็บข้อมูล ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมี
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โครงสร้าง และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ  ข) การสังเกต ผู้วิจัยใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วน
ร่วม และไม่มีส่วนร่วม กล่าวคือ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม  ค) การบันทึกภาพ ผู้วิจัยได้บันภาพที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย การจัดท าข้อมูล โดยการรวบรวมข้อมูลเอกสาร และข้อมูลภาคสนามแล้ว 
น ามาสรุป วิเคราะห์ และตีความร่วมกันกับข้อมูลภาคสนาม การตรวจสอบข้อมูล  โดยวิธีการ
ตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation ) และท าการวิเคราะห์โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ประกอบบริบท (Context Content Analysis Techniques) 

๔.๓ การวิเคราะห์ 
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการสรุปตีความ และวิเคราะห์

ข้อมูลภาคสนาม และข้อมูลเอกสารจากหนังสือ ต ารา งานวิจัย และบทความวิชาการต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง  

 

๕. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
๕.๑ ได้รับทราบประวัติความเป็นมาของสลากภัตและหลักพุทธธรรมที่ปรากฏใน

ประเพณีสลากภัต 
๕.๒ ได้รับทราบความเป็นมาและพัฒนาการของงานประเพณีสลากย้อม ล าพูน 
๕.๓ ได้องค์ความรู้จากวิเคราะห์คุณค่าและความส าคัญของสลากย้อมที่มีต่อสังคมและ

วัฒนธรรม ล าพูน 
 

๖. ผลการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “ศึกษาวิเคราะห์ คุณค่าและความส าคัญของสลากย้อมที่มีต่อสังคมและ
วัฒนธรรม ล าพูน” มีผลการวิจัยที่ส าคัญ ดังนี้ 
      ๖.๑ ความเป็นมาของสลากภัตและหลักพุทธธรรมที่ปรากฏในประเพณีสลากภัต 
      สลากภัตในพระพุทธศาสนามีมาตั้งแต่ครั้งสมัยพุทธกาล ซึ่งในสมัยนั้นยังไม่ถือว่าเป็น
ประเพณีปฏิบัติ แต่เป็นเพียงธรรมเนียมนิยมที่ยึดถือเป็นข้อปฏิบัติอย่ างหนึ่งของภิกษุ โดยมี
เหตุการณ์ทางสังคมเกิดขึ้นด้วยเหตุป๎จจัยต่างๆ จึงท าให้การถวายทานสลากภัตในพระพุทธศาสนา
ก่อก าเนิดขึ้นมา ประวัติความเป็นมาของสลากภัตในสมัยพุทธกาล เป็นการถวายทานสลากภัตที่
เกิดข้ึนจากสภาพแวดล้อมทางสังคมในสมัยนั้น ด้วยความที่ครั้งหนึ่งเกิดทุพภิกขัยข้าวยากหมากแพง 
ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติดังกล่าว ประชาชนจึงไม่สามารถที่จะถวายทาน
สังฆทานได้ จึงมีแนวคิดที่จะถวายทานเท่าที่ตนมีอยู่เท่านั้น แต่เมื่อจะถวายทานเช่นนั้นก็จะไม่เป็น
การเพียงพอต่อความต้องการของภิกษุที่มีจ านวนมาก ประชาชนจึงพากันเข้าเฝ้าพระพุทธองค์เพ่ือ
ขอรับค าแนะน า พระพุทธองค์จึงทรงอนุญาตให้พระสงฆ์รับภัตได้ ๗ อย่าง ในจ านวนภัตทั้ง ๗ อย่าง
นั้น สลากภัตจัดอยู่ในอันดับที่ ๔ ที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาต ภัตทั้ง ๗ อย่าง มีปรากฏในพระวินัย
ปิฎก เล่มที่ ๗ จุลวรรคภาค ๒ เป็นชื่อของทานและเป็นพุทธานุญาต (วิ.จู. (ไทย) ๗/๓๒๕/๑๕๔)  
ภัตทั้ง ๗ อย่าง ที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้กับพระสงฆ์ ประกอบด้วย ๑. สังฆภัต หมายถึง 



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560302
 

อาหารที่น ามาถวายสงฆ์  ๒. อุทเทสภัต หมายถึง อาหารอุทิศสงฆ์  ๓. นิมันตนภัต หมายถึง อาหาร
ที่เขาถวายในที่นิมนต์ ๔. สลากภัต หมายถึง อาหารถวายตามสลาก ๕. ป๎กขิกภัต หมายถึงอาหารที่
เขาถวายป๎กษ์ละครั้ง คือ สิบห้าวันครั้งหนึ่ง ๖. อุโปสถิกภัต หมายถึง อาหารที่เขาถวายในวันอุโบสถ  
๗. ปาฏิปทิกภัต หมายถึง อาหารที่ถวายในวันที่พระภิกษุมีความยากล าบาก 
      เหตุการณ์หนึ่งที่ถือได้ว่าเป็นจุดก าเนิดของสลากภัตเช่นกันคือ เหตุการณ์ของนางยักษิณี
ที่มีเวรต่อนางกุมาริกาผู้หนึ่ง ปรากฏในอรรถกถา ขุททกนิกายธรรมบทว่า (ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๔๐/๕๐-
๕๗) ได้มีนางกุมาริกาผู้หนึ่งได้มีเวรต่อนางยักษิณีผู้หนึ่งหลายชาติแล้ว และได้ถูกนางยักษิณีไล่
ติดตามจะมาท าร้ายลูกของนาง นางเห็นจวนตัวจึงได้วิ่งเข้าไปขอความช่วยเหลือจากพระพุทธองค์ 
พระพุทธองค์ทรงหยุดการจองเวรของนางท้ังสองไว้ด้วยค าสอนว่า “เวรย่อมระงับด้วยการไม่จอง
เวร” แล้วทรงให้นางทั้งสองเห็นผิดชอบชั่วดี นางยักษิณีจึงขอรับศีล ๕ จากพระพุทธองค์ จากนั้น
นางก็ได้ร้องให้ว่าต่อจากนี้ไปนางไม่สามารถหาอาหารได้แล้ว เพราะไม่สามารถฆ่าสัตว์ตัดชีวิตได้ 
ด้วยเพราะรักษาศีลเสียแล้ว นางกุมาริกาจึงรับอาสาพานางยักษิณีไปอยู่ด้วย นางได้รับอุปการคุณ
มากมายนักจึงได้ตอบแทนบุญคุณด้วยการเป็นผู้พยากรณ์บอกกล่าวเรื่อง ลมฟ้าอากาศ คือ บอกให้
นางกุมาริกาท านาในที่ดอนในปีฝนมาก ท านาในที่ลุ่มในเวลาฝนแล้ง นางกุมาริกาได้ปฏิบัติตามท าให้
ฐานะร่ ารวยขึ้น คนทั้งหลายมีความสงสัยจึงมาถามหาสาเหตุ นางจึงบอกว่า นางยักษิณีเป็นผู้บอก
กล่าวให้ คนทั้งหลายจึงพากันไปหานางยักษิณีขอให้พยากรณ์ให้ตนบ้าง คนทั้งหลายได้รับอุปการะ
จากนางยักษิณีจนมีฐานะร่ ารวยไปตาม ๆ กัน ด้วยความส านึกในบุญคุณ จึงพากันน าเอาเครื่อง
อุปโภคบริโภคอาหารการกินเครื่องใช้สังเวยเป็นอัน มาก นางจึงน ามาท าเป็นสลากภัต โดยให้
พระสงฆ์กระท าการจับตามเบอร์ด้วยหลักของอุปโลกนกรรม คือ ของที่ถวายมีทั้งของมีราคามาก 
ราคาน้อย พระสงฆ์องค์ใดได้ของมีค่าน้อยก็อย่าเสียใจ ให้ถือว่าเป็นโชคของตนดีหรือไม่ดี การถวาย
แบบจับสลากของนางยักษิณีนี้นับเป็นครั้งแรกแห่งประเพณีท าบุญสลากภัต หรือทานสลากในสมัย
พุทธกาล 
  ๖.๒ ความเป็นมาและพัฒนาการของงานประเพณีสลากย้อมล าพูน 
  ประเพณีตานสลากย้อม เป็นประเพณีส าคัญของชาวยองในจังหวัดล าพูนบริเวณลุ่ม
แม่น้ าปิงด้านตะวันตกมืองล าพูน ได้แก่ ต าบลริมปิง ประตูป่า หนองช้างคืน และอุโมงค์ ที่สืบทอดมา
แต่โบราณกาล สลากย้อมนี้ผู้ถวายทานมักเป็นหญิงสาวโสดบริสุทธิ์ กล่าวคือ หญิงสาวจะต้องเก็บ
หอมรอมริบเงินทองไว้ ตั้งแต่เริ่มเข้าสู่วัยสาวเป็นเวลาแรมปี เมื่อได้เงินทองมากพอสมควรและเป็น
สาวเต็มตัวแล้ว ในคราวที่ต าบลที่อาศัยอยู่มีการทานสลาก หญิงสาวจะต้องเตรียมสลากย้อมไว้
ท าบุญด้วย หญิงสาวผู้ใดที่ยังไม่ได้ทานสลากย้อมก็ยังไม่ควรแต่งงานมีครอบครัว ต่อเมื่อทานสลาก
ย้อมแล้ว จึงจะมีครอบครัวได้ ชีวิตการครองเรือนก็จะมีความสุขความเจริญ พัฒนาการของสลาก 
ภัตในจังหวัดล าพูน จากอดีตถึงป๎จจุบันนั้นนับได้ว่ามีความแตกต่างกันอย่างมาก ทั้งในเรื่องของ
พิธีกรรม รูปแบบการจัดงาน และกระบวนการมีส่วนร่วม พัฒนาการของสลากภัตในอดีตมี
พัฒนาการที่ค่อยเป็นค่อยไป ไม่ได้โดดเด่นเหมือนอย่างป๎จจุบัน เพราะประเพณีก็คือประเพณี เป็น
สิ่งที่คนศรัทธาและนับถือ ได้ยึดถือปฏิบัติสืบกันมาตั้งแต่อดีต  สลากภัตของจังหวัดล าพูนมีความ
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คล้ายคลึงกันกับสลากภัตทั่วไปในภาคเหนือ เพียงแต่ว่ามีความแตกต่างกันในเรื่องรูปแบบการจัด
งาน ประเภทของสลากภัตที่หลากหลาย ในอดีตนั้น สลากภัตในจังหวัดล าพูนเป็นการถวายทาน
สลากภัตที่เรียกว่า ตานสลากเทวดา เป็นการถวายทานสลากภัตภายในชุมชน ไม่มีระบบหัววัดเข้า
มาเกี่ยวข้อง การท าบุญก็จะมีเพียงพระสงฆ์ สามเณรภายในวัดเท่านั้นที่รับไทยทานสลากภัต 
รูปแบบการจัดงานก็มีความเรียบง่ายและไม่มีขั้นตอนยุ่งยากมากมาย การช่วยเหลือของชุมชน ญาติ
พ่ีน้องก็เป็นการช่วยเหลือกันในเรื่องของการจัดเตรียมสถานที่ การจับจองสถานที่ การตระเตรียม
เครื่องไทยทานสลากภัต ไม่ปรากฏมีการเลี้ยงฉลองหรืองานสังสรรค์ใดๆ เกิดขึ้น เป็นเพียงการ
ท าอาหารเพ่ือเลี้ยงผู้ที่มาช่วยงานเท่านั้น ป๎จจุบัน รูปแบบสลากภัตของจังหวัดล าพูนมีความ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก มีการใช้ระบบหัววัดเข้ามา มีระบบเครือญาติ เพ่ือนฝูง และการเลี้ยง
สังสรรค์เข้ามาเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะระบบหัววัดที่ได้รับความนิยมมาจนป๎จจุบัน จุดเริ่มต้นของรการ
น าระบบหัววัดเข้ามาใช้ในงานสลากภัตนั้นคือวัดพระธาตุหริภุญชัย เมืองล าพูน ที่ริเริ่มมีการนิมนต์
หัววัดต่างๆ ที่อยู่ใกล้เคียงในอ าเภอเมืองเป็นหลัก ต่อมาจึงได้ขยายไปสู่อ าเภออ่ืนๆ ในจังหวัดล าพูน
จนครบทุกอ าเภอในป๎จจุบัน และยังมีการนิมนต์หัววัดที่อยู่ในจังหวัดใกล้เคียงมารับไทยทาน
สลากภัตด้วย  
  พัฒนาการส าคัญของสลากภัตในจังหวัดล าพูนคือ การน าสลากย้อมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง
ของการถวายทานสลากภัต ซ่ึงในความเป็นจริงแล้ว สลากภัตได้มีการถวายทานอยู่แล้วในชุมชนลุ่ม
น้ าปิงด้านตะวันตกเมืองล าพูน เพียงแต่ว่าเริ่มห่างหายไปบ้างบางช่วงเวลา ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ 
ได้มีการริเริ่มรื้อฟ้ืนสลากย้อมขึ้นมาโดยการน าขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ได้น าเอาสาก
ย้อมเข้ามาจัดในงานสลากภัตของวัดพระธาตุหริภุญชัย ต่อมาได้รับความนิยมมากขึ้นเร่ือยๆ จาก
ชุมชนลุ่มน้ าปิงด้านตะวันตกเมืองล าพูน มีการน าเอาสลากย้อมไปจัดในพ้ืนที่ดังกล่าวมากขึ้น และ
จัดเป็นประเพณีประจ าปีที่หมุนเวียนกันไปตามวัดตางๆ ของแต่ละต าบลจนครบทุกวัด มีการนิมนต์
หัววัดที่อยู่ในต าบลใกล้เคียงได้เข้าร่วมท าบุญรับไทยทานสลากภัตด้วย 
  ๖.๓ คุณค่า และความส าคัญของสลากย้อมที่มีต่อสังคมวัฒนธรรม ล าพูน 
  สลากย้อม เป็นกระบวนการหนึ่งในการสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน สังคมเป็น
บ่อเกิดของวัฒนธรรม และวัฒนธรรมเองได้เป็นตัวหล่อเลี้ยงสังคมที่ส าคัญประการหนึ่งให้สามารถ
ด ารงอยู่ได้  การพัฒนามนุษย์   สลากย้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่ทรงคุณค่า
ของจังหวัดล าพูน ด้วยความหลากหลายของสลากย้อมจึงท าให้ปรากฏคุณค่าและความส าคัญในด้าน
การพัฒนามนุษย์ด้วยการสร้างการเรียนรู้ผ่านวัฒนธรรมสลากย้อม ในอดีต การถวายทานสลากย้อม
จะเป็นบทบาทของหญิงสาวที่จะต้องท า การเรียนรู้เกิดขึ้นด้วยกุศโลบายให้หญิงสาวที่จะถวายทาน
สลากย้อมได้รู้จักการเก็บหอมรอมริบการประหยัดมัธยัสถ์ รู้จักงานฝีมือ เป็นต้น การคุ้มครองและ
สวัสดิการสังคม  สลากย้อม เป็นกระบวนการทางสังคมอย่างหนึ่งที่มีความส าคัญต่อจังหวัดล าพูน 
ด้วยความที่สลากย้อมเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีวัฒนธรรมที่ส าคัญของจังหวัดล าพูน เป็นแหล่ง
ศึกษาภูมิป๎ญญาทางวัฒนธรรมหนึ่งที่สามารถจับต้องได้ กระบวนการของสลากย้อมมีการถ่ายทอด
มาจากรุ่นสู่รุ่น ตั้งแต่อดีตถึงป๎จจุบัน การคุ้มครองและสวัสดิการสังคมในกระบวนการของสลากย้อม
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นั้นปรากฏในด้านการช่วยเหลือทางสังคม โดยเฉพาะวัดที่มีการรับจ้างท าสลากย้อมจะได้รับ
สวัสดิการต่างๆ ที่คนในชุมชนร่วมใจกันมอบให้ การจ้างงานสลากย้อมนั้นมีการจ้างงานโดยคน
ภายนอกชุมชนที่มีความประสงค์จะถวายทานสลากย้อม เมื่อมีการจ้างคนในชุมชนท าก็จะเกิดการ
จ้างงานขึ้น โดยคนในชุมชนจะเป็นผู้ที่ช่วยกันท างาน เงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะเอามาต่อยอด
เป็นกองทุนเพ่ือท าบุญกับวัด เพ่ือเป็นกองทุนในการบูรณปฏิสังขรณ์ วัดวาอาราม ด้านสิทธิและ
ความยุติธรรมทางสังคม สลากย้อม เป็นกระบวนการที่สามารถให้ค าตอบได้เป็นอย่างดีในการ
ส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางสังคม จากประเด็นของความเชื่อในเรื่องของการถวายทานสลากย้อม
ที่เป็นเรื่องของหญิงสาวที่เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการถวายทานสลากย้อมให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิต 
ด้วยความที่ผู้หญิงในสมัยก่อนนั้นจะถูกห้ามในเรื่องเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ในด้านความเชื่อทาง
ศาสนามากมาย เช่น ห้ามขึ้นอุโบสถ ห้ามเข้าลานพระเจดีย์ เป็นต้น ท าให้ความเท่าเทียมกันทาง
สังคมระหว่างผู้หญิงและผู้ชายนั้นมีไม่เท่ากัน แต่สลากย้อมกลับเป็นกลไกหนึ่งที่ท าให้ผู้หญิงได้มีสิทธิ์
เท่าเทียมกันกับผู้ชาย ด้วยความเชื่อที่ว่าผู้หญิงสาวที่มีอายุ ๒๐ ปี จะต้องได้ถวายทานสลากย้อม 
เท่ากับว่าการท่ีผู้ชายได้บวชเมื่ออายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์เช่นกัน  ประการส าคัญคือ การให้เกียรติสตรีเพศ 
กระบวนการของสลากย้อมนั้นเป็นการเปิดโอกาสให้สตรีเพศได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในการท า
สลากย้อม ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นผู้ลงมือท าเองทั้งหมด แต่ผู้หญิงจะต้องเป็นฝ่ายจัดเตรียม เก็บ
รวบรวม ประสานงาน ขอความช่วยเหลือจากญาติพ่ีน้อง คนในชุมชน กระบวนการต่างๆ เหล่านี้
เป็นบทบาทของผู้หญิงสาวที่จะถวายทานสลากย้อม ด้านความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม 
กระบวนการของสลากย้อม มีกรรมวิธีในการจัดท าที่หลากหลายขั้นตอน กระบวนการส าคัญที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมคือ การใช้ไม่ไผ่ สลากย้อมมีการใช้ไม้ไผ่มาจัดท าเป็นส่วนประกอบส าคัญ
นับตั้งแต่ส่วนฐาน ล าต้น และไม้เฮียว สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นส่วนประกอบส าคัญของสลากย้อม
ทั้งสิ้น การประดับตกแต่งต่างๆ มีการประยุกต์ใช้สิ่งที่เป็นวัสดุธรรมชาติเพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
คือ ใบตอง สามารถน ามาประดิษฐ์เป็นเครื่องประดับตกแต่งสลากย้อมได้อย่างสวยงาม อีกทั้งยัง มี
การแฝงคตินิยมของการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเป็นเครื่องประกอบการถวายทานด้วย 
ภูมิป๎ญญาที่สื่อให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้สิ่งแวดล้อมเป็นตัวช่วยในการท าต้นสลากย้อมในอดีตคือ 
การน าต้นสลากย้อมไปตั้งไว้ใกล้กับต้นไม้ใหญ่ เพื่อให้ง่ายต่อการข้ึนไปป๎ก หรือน าบันไดไม้ไปพาดกับ
กิ่งไม้เพ่ือปีนขึ้นไปป๎กต้นสลากย้อม ซึ่งในอดีตนั้นไม่มีนั่งร้านเหล็กที่ใช้ในการป๎กต้นสลากย้อมใน
ป๎จจุบัน จึงอาศัยต้นไม้ใหญ่เพ่ือป๎กต้นสลากย้อม เป็นการชี้ให้เห็นว่า ต้นไม้ใหญ่สามารถเป็นตัวช่วย
ในการป๎กต้นสลากย้อมได้ ด้านการสร้างอัตลักษณ์ การสร้างอัตลักษณ์ของสลากย้อม เป็นการ
สร้างอัตลักษณ์ร่วมกันของจังหวัดล าพูน ในการที่จะให้สลากย้อมเป็นส่วนหนึ่งของวิถีวัฒนธรรม
ประเพณีของจังหวัด ด้วยการน าเอาสลากย้อมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของงานสลากภัตที่วัดพระธาตุหริ
ภุญชัย โดยใช้ชื่องานว่า “สลากย้อมเมืองล าพูนหนึ่งเดียวในโลก” อัตลักษณ์ส าคัญประการหนึ่งของ
ต้นสลากย้อมคือ ความสูงของต้นสลาก เป็นอัตลักษณ์อันโดดเด่นที่ท าให้สลากย้อมมีชื่อเสียง ด้วย
ความที่ไม่เหมือนที่แห่งใดและไม่มีที่แห่งใดสามารถท าได้เหมือนสลากย้อมจังหวัดล าพูน จึงท าให้
สลากย้อมจังหวัดล าพูนเป็นอัตลักษณ์อันโดดเด่นของจังหวัดด้วย โดยเฉพาะสลากย้อมในชุมชนลุ่ม
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แม่น้ าปิงด้านตะวันตกเมืองล าพูน ที่มีสลากย้อมอันเป็นอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ดังกล่าวมานาน ด้านการ
ลดช่องว่างทางการพัฒนา กระบวนการของสลากย้อมโดยอาศัยเศรษฐกิจชุมชน เป็นเรื่องของการ
ลดช่องว่างทางการพัฒนาอย่างหนึ่งได้ ถึงแม้ว่าจะไม่เป็นไปทั้งระบบก็ตาม แต่ส่วนหนึ่งก็สามารถท า
ให้เกิดกระบวนการลดช่องว่างทางการพัฒนา กระบวนการดังกล่าวเกิดข้ึนจากระบบเศรษฐกิจชุมชน
ที่มีกระบวนการของสลากย้อมเข้าไปเกี่ยวข้อง การลดช่องว่างทางการพัฒนาที่ส าคัญคือ การลด
ช่องว่างทางเศรษฐกิจ กระบวนการของสลากย้อมจึงสามารถท าให้ช่องว่างดังกล่าวลดลงไปได้บ้าง 
ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทั้งระบบก็ตาม กระบวนการส าคัญคือ เศรษฐกิจชุมชน ที่เมื่อมีการจัดงานสลากย้อม 
หรือแม้กระทั่งสลากภัตทั่วไป ก็จะเกิดการจับจ่ายใช้สอยขึ้นในชุมชน เป็นการกระตุ้นและส่งเสริม
เศรษฐกิจชุมชนให้ด ารงอยู่ได้ การค้าขายต่างๆ ในชุมชนจะมีความคึกคักเป็นพิเศษ เพราะทุก
ครอบครัวต่างก็ต้องจัดเตรียมสลากภัต และหากครอบครัวใดจะถวายทานสลากย้อม ก็จะต้องเตรียม
ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ  
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 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง คุณค่าและความส าคัญของสลากย้อมที่มีต่อสังคมและ
วัฒนธรรม ล าพูน สามารถสรุปองค์ความรู้ได้ตามแผนภาพที่ ๔.๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ความเป็นมาและพัฒนาการของ
สลากภัต 

ความเป็นมาและพัฒนาการของ
สลากย้อมจังหวัดล าพูน 

คุณค่าและความส าคัญของสลากย้อม 
ที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรม ล าพูน 

 

ด้านความย่ังยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม 
- ภูมิป๎ญญาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 
- การประยุกต์ใช้วัสดุทางธรรมชาติ 

 

ด้านการคุ้มครองและสวัสดิการสังคม 
- การช่วยเหลือทางสังคม 
- สวัสดิการชุมชน  
- การจ้างงาน 

 

ด้านการพัฒนามนุษย์ 
- การสร้างกระบวนการเรียนรู้ 
- การสร้างองค์ความรู้ 

 

ด้านสิทธิและความยุติธรรมทางสังคม 
- พระสงฆ์มีความเสมอภาคและสิทธิเท่า
เทียมกันในสลากภัตทาน 
- การส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางสังคม 
- บทบาทผู้หญิงกับการถวายทานสลาก
ย้อม 

 

ด้านการลดช่องว่างทางการพัฒนา 
- การลดช่องว่างทางเศรษฐกิจ 
- เศรษฐกิจชุมชนและการกระจายรายได้ 
- การเปิดโอกาสทางสังคม 

ด้านการสร้างอัตลักษณ์ 
- ต้นสลากย้อมมีความสูงโดดเด่น 
- การสืบทอดทางวัฒนธรรมไทยอง 
- การสร้างวัฒนธรรมร่วมของสลากย้อม 
- ความสามัคคี 

 

อิทธิพลของสลากย้อม 
จังหวัดล าพูน 

แผนภาพที่ ๔.๑ สรุปองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
 



307วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
 

๗. สรุปผลการวิจัย  
 สลากภัตในสมัยพุทธกาลมีความเป็นมาจากการอนุญาตภัตทั้ง ๗ ของพระพุทธเจ้า หนึ่ง

ในนั้นคือสลากภัต และเรื่องราวของนางยักษิณีท่ีมีเวรต่อนางกุมาริกาจนกลายเป็นที่มาของการถวาย
ทานสลากภัตในสมัยพุทธกาล สลากภัตได้พัฒนาการมาเป็นล าดับและเข้าสู่ประเทศไทยตามการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา ในภาคเหนือเรียกว่า ตานก๋วยสลาก ภาคกลาง เรียกว่า สลากภัต ภาคใต้ 
เรียกว่า ชิงเปรต และภาคอีสาน เรียกว่า บุญข้าวสาก ซึ่งในการถวายทานสลากภัตนั้นได้ปรากฏ
หลักธรรมอยู่ด้วย ได้แก่ หลักศรัทธา หลักทาน หลักศีล หลักกตัญํู หลักสามัคคีธรรม แบะหลักการ
ใช้ทรัพย์ ในภาคเหนือนั้นมีประเพณีสลากภัตที่มีความโดดเด่น โดยเฉพาะที่จังหวัดล าพูน คือ สลาก
ย้อม  สลากย้อมในอดีต เป็นการถวายทานของหญิงสาวที่มีความพร้อมในการออกเรือนแต่งงาน 
เป็นกุศโลบายหนึ่งในการให้ผู้หญิงได้รู้จักเก็บหอมรอมริบ ประหยัดมัธยัสถ์ และรู้จักการ
ท าบุญสุนทาน ป๎จจุบัน บทบาทในการท าสลากย้อมเป็นของวัดและชุมชนช่วยกันท า การจัดงาน
สลากย้อมนิยมจัดขึ้นที่วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร เป็นแห่งแรก จากนั้นวัดต่างๆ ในจังหวัด
ล าพูนจึงจะสามารถจัดงานได้ ซึ่งงานประเพณีสลากย้อมพบมากที่ต าบลริมปิง ประตูป่า หนองช้าง
คืน และอุโมงค์ โดยคุณค่าและความส าคัญของสลากย้อมที่มีต่อสังคมวัฒนธรรม ล าพูน ปรากฏใน
เรื่องของการพัฒนามนุษย์ ที่สลากย้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและมีหลักธรรมปรากฏอยู่ใน
วิถีของสลากย้อม การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม ปรากฏในด้านการช่วยเหลือทางสังคมที่ชุมชน
เป็นผู้ช่วยเหลือวัด และชุมชนใช้ประโยชน์ร่วมกันจากวัดอันเป็นผลมาจากการท าสลากย้อม 
ด้านสิทธิและความยุติธรรมทางสังคม ปรากฏในแง่ของการสร้างความเท่าเทียมกันทางสังคม
ระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงและเป็นการให้เกียรติสตรีเพศในการมอบบทบาทผู้น าในการท าสลากย้อม 
ด้านความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม ปรากฏในด้านการประยุกต์ใช้สิ่งแวดล้อมในชุมชนเป็น
เครื่องมือในการท าต้นสลากย้อม และการใช้ไม้ วัสดุธรรมชาติในการท าสลากย้อม รวมถึงการ
ประดับตกแต่งให้สวยงาม ด้านการสร้างอัตลักษณ์ ปรากฏในเรื่องของการสร้างอัตลักษณ์ร่วมกัน
ของสลากย้อมที่คนจังหวัดล าพูนมุ่งหวังที่จะเป็นเจ้าของร่วมกัน และด้านการลดช่องว่างทางการ
พัฒนา ปรากฏในเรื่องของการลดช่องว่างทางเศรษฐกิจ คือระบบเศรษฐกิจชุมชน ที่เกิดขึ้นจาก
กระบวนการจ้างงานสลากย้อม ที่คนในชุมชนทุกคนมีส่วนในการช่วยกันท า และร้านค้าชุมชน ซึ่ง
เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้ด ารงอยู่ได้ 
 

๘ ข้อเสนอแนะ  
     ๑. การประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากการวิจัย “สลากย้อม” ไปใช้ประโยชน์ในการอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมสลากย้อม ต้องตระหนักถึงจิตวิญญาณของสลากย้อมอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นกุศโล
บายที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในป๎จจุบันได้เป็นอย่างดี 

๒.การส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาได้บรรจุ “ประเพณีสลากย้อม” เป็นส่วนหนึ่ง
ของหลักสูตรประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยเฉพาะสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดขององค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือแม้ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างอ่ืนก็ควรได้รับการส่งเสริมและ
สนับสนุนเช่นกัน  
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รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุตามวิถีพุทธขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา 

MODEL OF THE OLDER PERSON CARE IN ACCORDING WITH BUDDHISM OF 
LOCAL ADMINISTRATIVE ORGANIZATION IN PHRANAKHONSRIAYUTTHAYA 

PROVINCE 
 

วีระศักดิ์ เหมหาชาติ 
               

บทคัดย่อ 
งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1.เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาทั่วไปของการดูแลผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2.เพ่ือศึกษาการประยุกต์แนวคิดทฤษฎีและ
หลักธรรมที่เกี่ยวข้องเพ่ือการดูแลผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ3.เพ่ือน าเสนอ
รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุตามวิถีพุทธขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ระเบียบวิธีวิจัยเป็นเชิงคุณภาพ โดยท าการวิจัยเชิงเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
(Key informants)ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ประธานชมรมผู้สูงอายุ ผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้สูงอายุ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขดูแลผู้สูงอายุ 
พระสงฆ์ จ านวน 25 รูป/คน จากนั้นน ามาสังเคราะห์เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการดูแล
ผู้สูงอายุเบื้องต้นก่อนที่จะน าเสนอต่อการสนทนากลุ่มเฉพาะกับผู้เชี่ยวชาญผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประธานสภาผู้สูงอายุ ประธานชมรมผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ นักวิชาการ จ านวน 10 รูป/คน 
เพ่ือยืนยันรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุตามวิถีพุทธขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา วิเคราะห์เนื้อหาด้วยการพรรณนาความ 
ผลการวิจัยพบว่า 
 1.สภาพปัญหาของผู้สูงอายุในด้านต่างๆมีสาเหตุมาจากปัญหาภายในที่เกิดขึ้นจากตัว
ผู้สูงอายุ ปัญหาด้านสุขภาพร่างกายที่เสื่อมถอยลงตามธรรมชาติ ปัญหาด้านสติปัญญา ปัญหาด้าน
จิตใจ ปัญหาด้านอารมณ์ เป็นต้น ผู้สูงอายุยิ่งมีอายุมากขึ้นจะมีความเสี่ยงสูงขึ้นต่อการเป็นโรคเรื้อรัง
หรือโรคประจ าตัว ความเสื่อมถอยของสุขภาพร่างกาย และปัญหาที่เกิดจากภายนอกตัวของ
ผู้สูงอายุ เช่น ปัญหาจากการไม่มีรายได้ ปัญหาที่อยู่อาศัย ปัญหาสังคมสิ่งแวดล้อม และปัญหาด้าน
อ่ืนๆ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุและเกี่ยวข้องกับผู้ดูแลในครอบครัวชุมชน
ตลอดจนหน่วยงานรัฐเอกชน องค์กรต่างๆ จะต้องช่วยกันเข้ามาดูแลในลักษณะที่แตกต่างกันหรือ
เชื่อมโยงประสานกันอย่างบูรณาการกัน 
 2.การประยุกต์แนวคิดทฤษฎี และหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุ โดยใช้
แนวคิดทฤษฎีนโยบายสาธารณะการบริหารโครงการในการดูแลผู้สูงอายุ มีการก าหนดนโยบายใน
การดูแลผู้สูงอายุและการก าหนดโครงการแผนกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการ
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ก าหนดนโยบายในการเตรียมตัวเข้าสู่การสูงวัยอย่างมีคุณภาพเพ่ือให้ประชากรได้เตรียมตัวเข้าสู่วัย
สูงอายุในด้านต่างๆ การเตรียมตัวด้านสุขภาพ การสร้างรายได้ การออมทรัพย์ การเตรียมที่อยู่อาศัย 
และการประยุกต์หลักธรรมะเพ่ือน ามาใช้เพ่ือการด าเนินชีวิตและอยู่ร่วมกันในครอบครัวและสังคม
ชุมชนอย่างมีความสุขโดยใช้หลักธรรมความกตัญญู และหลักธรรมการยึดเหนียวจิตใจคน การอยู่
ร่วมกันอย่างสงบสุข หลักสังคหวัตถุ 4 คือ ทาน ปิยะวาจา อัตถจริยา และสมานัตตา 
 3.รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุตามวิถีพุทธขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ผู้สูงอายุแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มติดสังคม กลุ่มติดบ้าน และกลุ่มติดเตียง ซึ่งมี
การดูแลที่แตกต่างกัน ดังนั้น การดูแลตามวิถีพุทธ การด าเนินชีวิตที่เกี่ยวพันกับพระพุทธศาสนา
ตั้งแต่เกิดจนกระท่ังตาย วิถีแห่งการด าเนินชีวิต วิถีแห่งวัฒนธรรม วิถีแห่งการประกอบอาชีพ ฉะนั้น 
การดูแลผู้สูงอายุตามวิถีพุทธขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องมีการจัดตั้งศูนย์เอนกประสงค์ 
ศูนย์ผู้สูงอายุ หรือศูนย์การเรียนรู้ สถานที่อยู่ในวัดหรือสถาบันทางศาสนา หรือในหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดตั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ การสร้างกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้สูงอายุด้วยกัน หรือการ
สร้างกิจกรรมร่วมกันภายในชุมชน เช่น ใช้เป็นที่ดูแลสุขภาพทางกายและจิตใจ รวมถึงเป็นแหล่ง
เรียนรู้สร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุและชุมชน ใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรม ใช้เป็นที่ท ากิจกรรมในด้านต่างๆ 
โดยใช้วัดเป็นศูนย์รวม โดยมีหน่วยงานรัฐในท้องถิ่นชุมชน ได้ท างานร่วมกันในพ้ืนที่ ท างานร่วมกัน
อย่างบูรณาการ เพ่ือให้เป็นการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานี
อนามัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล สาธารณสุข สถาบันการศึกษา รวมถึง อาสาสมัคร
สาธารสุขประจ าต าบล อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ เพ่ือเปูาหมายให้ผู้สูงอายุมีศักดิ์ศรีและความ
ภาคภูมิใจในการด าเนินชีวิตช่วงบั้นปลายของชีวิตและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลได้มีความสุขแบบ
ยั่งยืนตลอดไป 
 
ค าส าคัญ รูปแบบ,การดู,ผู้สูงอายุ,วิถีพุทธ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ABSTRACT 
 This Research Purpose is objectives (1) to study common problems older 
Persons Care Local Administrative Organizations in Ayutthaya Province (2) to study 
Apply Concept theory and principle Buddhism associated for older Persons Care 
Local Administrative Organizations in Ayutthaya Province (3) to Present form The 
Patterns of the Older Persons Care in Accordance to Buddhism of Local 
Administrative Organizations in Ayutthaya Province the qualitative methodology was 
used to collect data from documents Analysis in Depth interview key informants 
Professional and older persons District Administration from 25 key informant and 
Focus Group Discussion from 10 key informant  
 Research result 
 1.The problem of the older Persons in various aspects is caused by 
internal problem from older persons man Health problem Natural decline 
intellectual Problem Mental Problem Emotional Problem  the older Persons are 
getting older it is high risk to chronic disease or disease congenital disease 
Deterioration of physical health and external Problem no income problem Housing 
problem Environmental problem and Other problem etc. These are the problem 
that arise older persons and Related Family caregiver community As well 
Government agencies private Organization has to Take care in a different way or 
integral linkage  
 2. The application of theoretical concepts and principle Buddhism Related 
to Caring for the older persons by theoretical concepts Public policy Project 
management in Caring for the older persons There is a policy Caring for the older 
persons and Project definition Activity plan associated Local government 
organization there is a policy in preparation for adulthood Quality to the population 
Prepare to be old in many fields Health preparation Monetization saving money 
Housing preparation and Application of Dharma Principle to Apply way of life and 
living together in the family and Family community happily Using the principle of 
gratitude and Principles of mental stickiness Peaceful coexistence is sacred object 4 
is Giving Speech Help together and Persistence  
 3. Model of the Older Person Care in According with Buddhism of Local 
AdministrativeOrganization in PhranakhonsriAyutthaya Province the Older Person 
can be divided into 3 groups is Social group Home groups and Beds groups which 
Different care Caring for the Buddhist way is Associated lifestyle with Buddhism 
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From birth to death A way of life The way of culture way of occupation the Older 
Person Care in According with Buddhism of Local Administrative Organization Must 
have Establishment of a multipurpose center the Older Person Learning center 
Place in the temple or Religious institutions or Related agencies To establish a 
learning source Creating activity together Within the community such as Used as a 
physical and mental health care. Including as a learning source Make money for the 
older persons and the community. Used as a practice Used as an activity. Using a 
metric By local government agencies. Have worked together in the area. Integrated 
Collaboration To provide long-term care for the older persons such as Local 
government organization public health Center District Health Promotion Hospital 
public health Educational institution include District health volunteers older 
persons care volunteers To target To the older persons Have dignity and pride To 
live the end of life and People involved in caring Have a happy and Sustainable 
care forever 
 

Keywords: Model/OlderPersonCare/Buddhism/Local Administrative Organization  
 
1. บทน า 
 ส าหรับสถานการณ์สูงวัยของประชากรโลกเป็นประเด็นที่ประเทศต่างๆในโลกให้ความสนใจกัน
มาก ได้แก่ การสูงวัยของประชากร โครงสร้างอายุของประชากรโลก และของประเทศต่างๆก าลัง
เปลี่ยนไปในทิศทางที่มีอายุสูงขึ้นปรากฏการณ์ทางประชากรนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากอัตราเกิดของ
ประชากรทั่วโลกได้ลดต่ าลง ในขณะที่ผู้คนมีอายุยืนยาวขึ้น การสูงวัยของประชากรย่อมมีผลอย่าง
มากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในแต่ละประเทศ ซึ่งในปีพ.ศ.2558 ประชากรโลกมี 7,349 
ล้านคน ในจ านวนนี้เป็นประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ประมาณ 901 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ12 
ของประชากรทั้งหมด นับได้ว่าประชากรรวมทั้งโลกได้เข้าเกณฑ์ที่เรียกได้ว่าเป็น“สังคมสูงวัย”แล้ว
อย่างไรก็ตามประชากรในแต่ละภูมิภาคมีระดับการสูงวัยไม่เท่ากัน  เช่น ทวีปยุโรปมีสัดส่วน
ประชากรอายุ60ปีขึ้นไปสูงสุด ในขณะที่ทวีปแอฟริกามีสัดส่วนประชากรสูงอายุต่ าสุด ส่วนทวีป
เอเชีย ซึ่งมีประชากรราวหนึ่งในสามของประชากรโลกมีประชากรสูงอายุประมาณ 508 ล้านคน 
หรือคิดเป็นร้อยละ 56 ของประชากรสูงอายุทั้งโลก (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2557) 
จากรายงานของส านักงานสถิติแห่งชาติ ปีพ.ศ.2557 ผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้ที่มีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
ผลส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติ 4 ครั้งที่ผ่านมา พบว่า ประเทศไทยมีจ านวนและสัดส่วนของ
ผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องโดยในปี 2537 มีจ านวนผู้สูงอายุ คิดเป็นร้อยละ 6.8 ของ
ประชากรทั้งประเทศและเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ9.4ร้อยละ10.7ร้อยละ12.2ในปี 2545,2550,2554 
ตามล าดับผลการส ารวจครั้งนี้พบว่า มีจ านวนผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ14.9ของประชากรทั้งหมด(ชาย
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ร้อยละ13.8และหญิงร้อยละ16.1)จากจ านวนผู้สูงอายุทั้งสิ้น10,014,705 คน เป็นชาย 4,514,815 
และหญิง 5,499,890 คน หรือคิดเป็นชายร้อยละ45.1 และหญิงร้อยละ 54.9 ของผู้สูงอายุทั้งหมด 
อัตราผู้สูงอายุรายภาคของประเทศไทย ภาคเหนือมีอัตราผู้สูงอายุสูงสุด(ร้อยละ18.4)รองลงมาคือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ร้อยละ17.0)ภาคกลางและภาคใต้มีอัตราผู้สูงอายุใกล้เคียงกัน(ร้อยละ 
13.5และร้อยละ13.2 ตามล าดับ)และกรุงเทพมหานครมีอัตราผู้สูงอ ายุต่ าสุดคิดเป็นร้อยละ11.0  
จังหวัดที่มีจ านวนผู้สูงอายุมากที่สุดและน้อยที่สุด 5 ล าดับแรก(ไม่รวมกรุงเทพมหานคร)ส าหรับ
จังหวัดที่มีจ านวนผู้สูงอายุมากที่สุดคือ จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น เชียงใหม่ อุบลราชธานี และ
นครศรีธรรมราช ส าหรับจังหวัดที่มีจ านวนผู้สูงอายุน้อยที่สุด คือ จังหวัดระนอง แม่ฮ่องสอน สตูล 
พังงา และตราด 

    ประเทศไทยได้กลายเป็นสังคมสูงวัยไปแล้วแต่สิ่งที่หลายคนโดยเฉพาะผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการวางแผนและนโยบายอาจคาดไม่ถึงคือ  ประชากรไทยก าลังสูงวัยขึ้นอย่างรวดเร็ว
มาก ประเทศไทยได้กลายเป็น“สังคมสูงวัย”มาตั้งแต่ปี 2548 แล้ว เมื่อสัดส่วนประชากรสูงอายุ(60 
ปีขึ้นไป)สูงถึงร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด ประเทศไทยก าลังจะกลายเป็น “สังคมสูงวัยอย่าง
สมบูรณ์” เมื่อประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมีมากถึงร้อยละ 20 ในปี 2564 หรือในอีกเพียง 5 ปี
ข้างหน้า และคาดว่าจะเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในอีกไม่ถึง 20 ปีข้างหน้านี้เมื่อประชากรอายุ 
60 ปีขึ้นไป มีสัดส่วนถึงร้อยละ 28 ของประชากรทั้งหมด และเป็นสังคมสูงอายุแล้วแถมเป็น
ประเทศที่แก่เร็วมากๆคือสัดส่วนผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นอย่างมาก พูดง่ายๆ คือประเทศไทยจะใช้จ่ายเพ่ือ
สุขภาพเพ่ิมข้ึนอย่างมากเมื่อเป็นสังคมสูงอายุ ทั้งนี้อายุที่ยืนยาวขึ้นมาพร้อมกับสมรรถภาพทางกาย
ที่จะลดลงจนก่อให้เกิดภาวะพ่ึงพิงในที่สุดแม้จะไม่มีภาวะโรคภัยไข้เจ็บก็ตาม (มูลนิธิสถาบันวิจัยและ
พัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2550) สังคมไทยก าลังจะเป็นสังคมผู้สูงอายุการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตนั้น จะก่อให้เกิดปรากฏการณ์ส าคัญที่มีผลต่อสังคมไทยอย่าง
มากนั่นคือ การมีผู้สูงอายุมากกว่าเด็ก ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นจากจ านวนเด็กที่ลดลงในขณะที่
ผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกประมาณ 15 ปีข้างหน้าจ านวนเด็กจะพอๆกับผู้สูงอายุและหลัง
จากนั้นจะเกิดปรากฏการณ์มีผู้สูงอายุมากกว่าเด็ก การเปลี่ยนแปลงประชากรไทยในอนาคตได้
ก่อให้เกิดนัยยะเชิงนโยบายหลายประการ การที่เด็กเกิดใหม่แต่ละปีมีแนวโน้มลดน้อยลงในอนาคต
จะท าให้รัฐไม่ต้องกังวลเรื่องปริมาณและสามารถมุ่งเน้นที่คุณภาพของเด็กเกิดใหม่เช่นเดียวกับ
ประชากรเด็กประชากรในวัยศึกษาเล่าเรียนมีแนวโน้มลดลง รัฐจะสามารถเน้นคุณภาพของ
การศึกษาได้ดีขึ้นแม้จ านวนประชากรวัยแรงงานมีแนวโน้มที่จะไม่เปลี่ยนแปลงมากนักในอนาคตแต่
ความต้องการแรงงานในระบบเศรษฐกิจของประเทศอาจมีเพ่ิมขึ้น“การน าเข้า”แรงงานจาก
ต่างประเทศอาจเป็นสิ่งจ าเป็น 

 ภายหลังจากท่ีส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้ศึกษาเกี่ยวการการเพ่ิมอายุ
ราชการเกษียณ 65 ปี เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นซึ่งจากเดิมก าหนดให้เกษียณ60ปีโดยจะเสนอเพ่ิมอายุ
การเกษียณราชการเป็น 65 ปี ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่แก้ไขนับจากบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวเมื่อปี 
2494 ทั้งนี้การเสนอให้เพ่ิมอายุการเกษียณราชการเป็น65ปีเป็นเพราะไทยก าลังเข้าสู่สังคมสูงอายุ 
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อัตราการเกิดใหม่ของคนน้อยท าให้คนในวัยท างานไม่เพียงพอต่อการพัฒนาประเทศ  โดยมี
นักวิชาการได้เสนอความเห็นหลากหลายทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยและเห็นด้วยอย่างมีเงื่อนไขใน
การต่ออายุราชการจาก 60 ปีเป็น 65 ปีนอกจากที่มีอยู่แล้ว เช่น อาชีพอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
อัยการผู้พิพากษาหรือผู้ที่ท างานในระดับนโยบาย องคมนตรี พระภิกษุสงฆ์ ข้าราชการในส่วน
พระองค์ ข้าราชการการเมือง ในหลายประเทศมีการยกเลิกการบังคับการเกษียณ คือ การบังคับว่า
อายุเท่านั้นเท่านี้จะท างานไม่ได้ในโลกตะวันตกมีการฟูองร้องกันแล้วศาลเห็นด้วยกับค าฟูองและศาล
ตัดสินออกมาว่าการบังคับการเกษียณส าหรับบางประเภทผิดรัฐธรรมนูญขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญที่กา
รันตีสิทธิของคนที่จะได้รับการปฏิบัติโดยไม่เลือกปฏิบัติเหตุผลก็คือการบังคับคนที่ยังท างานได้เป็น
อย่างดีต้องหยุดท างานเพียงเพราะเขาอายุเท่านั้นเท่านี้ถือว่าเลือกปฏิบัติโดยอายุ (มูลนิธิสถาบันวิจัย
และพัฒนาผู้สูงอายุไทย,2559) 
 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม และระบบสาธารณสุขที่ผ่านมาตลอดจนการเปลี่ยนแปลง
ด้านประชากร น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้านระบาดวิทยาสภาพปัญหาด้านสุขภาพที่เปลี่ยนจาก
โรคติดต่อเฉียบพลันอนามัยมารดาและเด็กและภาวะทุพลโภชนาการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและการ
บาดเจ็บอันเนื่องมาจากโรคติดต่อเฉียบพลันรวมถึงการถดถอยจากการท างานของอวัยวะต่างๆของ
ร่างกายอันเนื่องมาจากการชราภาพซึ่งปัญหาสุขภาพดังกล่าวก่อให้เกิดภาวะทุพลภาพตามมาซึ่งมี
ผู้สูงอายุทั้งหญิงและชายที่ได้รับการพึ่งพิงจ านวนมากซึ่งต้องการให้ผู้อ่ืนช่วยเหลือและดูแล ผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะพ่ึงพิงและผู้พิการและผู้มีภาวะทุพลภาพอันเนื่องจากการบาดเจ็บ เช่น ผู้ปุวยหลอดเลือดใน
สมองผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ผู้ปุวยจิตเวช ภาวะสมองบกพร่อง เป็นกลุ่มที่มีความยากล าบาก
ในการเข้ารับบริการสาธารณสุข (สัมฤทธิ์ ศรีด ารงสวัสดิ์,2549) ขณะเดียวกันก็ได้รับผลกระทบด้าน
เศรษฐกิจและผลต่อการดด ารงชีวิตอย่างมาก ความจ าเป็นด้านเศรษฐกิจของคนกลุ่มนี้มากกว่าด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข เช่น ต้องการปรับสภาพแวดล้อมที่พักอาศัยให้เหมาะกับการดูแลหรือ
อ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิตอย่างอิสระของผู้ปุวย ต้องการสนับสนุนด้านเศรษฐกิจ การ
สร้างอาชีพและรายได้ รวมไปถึงการช่วยเหลือดูแลครอบครัว เป็นต้น การพัฒนาระบบสาธารณสุข
และด้านสังคมที่ผ่านมามุ่งให้บริการหลักต่อประชาชนส่วนใหญ่ที่ไม่มีภาวะพ่ึงพิง ไม่ว่าจะเป็นการ
บริการในชุมชนหรือในสถานบริการ บริการในชุมชนส าหรับผู้มีภาวะพ่ึงพิงจ ากัดมากไม่ว่าจะเป็น
การบริการสาธารณสุขหรือสังคม นอกจากนั้นการช่วยเหลือด้านสังคมมักเป็นการสงเคราะห์เป็นครั้ง
คราวเฉพาะหน้าไม่ได้เป็นการดูแลอย่างต่อเนื่อง ภาวะหลักการดูแลผู้สูงอายุยังคงเป็นครอบครัวใน
ขณะที่สถานบริบาลระยะยาวและระยะกลางในสังคมไทยยังไม่มีการพัฒนาเท่าที่ควร  (ศิริพันธุ์ สา
สัตย์,2552) สาธารณสุขที่จัดไว้ให้โดยให้ความสะดวกรวดเร็วแก่ผู้สูงอายุในกรณีพิเศษ ตามมาตรา 
11(1) เช่น ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ การเฝูาระวังปูองกันรักษาฟ้ืนฟูสุขภาพอนามัยผู้สูงอายุ เช่น 
การเผยแพร่ความรู้โดยใช้สื่อต่างๆ การอบรม สัมมนา การใช้สมุดบันทึกสุขภาพ การจัดท าคู่มือดูแล
ผู้สูงอายุ การพัฒนาบุคลากรให้การให้บริการ กรมสุขภาพจิตรับผิดชอบดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุ 
ส านักงานประกันสุขภาพให้สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่กลุ่มผู้สูงอายุ กระทรวงมหาดไทย 
ได้ออกระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่ยากจนและด้อยโอกาสทั่ว
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ประเทศโดยผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  ตามมาตรา 11(1) และออก
กฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและผู้สูงอายุตาม
มาตรา 11(5) และกรมพัฒนาชุมชน ท าหน้าที่ในการสร้างเสริมศักยภาพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ผู้สูงอายุ รวมทั้งจัดกิจกรรมฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีเกี่ยวกับการยกย่องผู้สูงอายุและบุพการี 
เช่น วันสงกรานต์ วันแม่แห่งชาติ เป็นต้น กรมส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบงาน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และกิจกรรมในชุมชนที่เก่ียวกับผู้สูงอายุ ริเริ่มการจัดตั้งศูนย์บริการผู้สูงอายุในวัด 
โดยชุมชนตัวเอง เป็นโครงการที่สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วม ในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนของ
ตนเอง นอกจากนี้ยังรับถ่ายโอนภารกิจสถานสงเคราะห์คนชราและศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุ
ให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีความพร้อม นอกจากนั้นแล้วยัง
มีกระทรวงคมนาคม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการคลัง เป็นต้น 
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุในรูปแบบต่างๆ (ศิริวรรณ ศิริบุญ,2552) 
 ปัญหาการดูแลตามวิถีพุทธนั้นได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมาก
น้อยแค่ไหน มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ ศูนย์เอนกประสงค์ในวัดหรือสถานที่หน่วยงานราชการมากน้อย
แค่ไหน หน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ด าเนินการ
ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนๆในสิ่งเหล่านี้มากน้อยแค่ไหน เช่น การดูแลผู้สูงอายุในด้านสุขภาพ
และการรักษาพยาบาล ประกอบด้วย การจัดตั้งศูนย์บริการสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุ บริการ
ตรวจสุขภาพที่บ้าน บริการให้ความรู้ แนะน าการดูแลสุขภาพให้กับผู้ดูแลผู้สูงอายุ บริการตรวจ
สุขภาพประจ าปี บริการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับสุขภาพและโรคภัยไข้เจ็บเป็นรายบุคคล ออกบัตร
ประจ าตัวผู้สูงอายุเพ่ือให้การรักษาฟรีที่โรงพยาบาล การให้บริการทางการแพทย์และการ
สาธารณสุข โดยให้ความสะดวกและรวดเร็วแก่ผู้สูงอายุเป็นกรณีพิเศษ บริการช่วยเหลือค่า
รักษาพยาบาล การประกันสุขภาพ บริการด้านกายภาพบ าบัด การจัดรูปแบบในด้านการสร้าง
รายได้ส าหรับผู้สูงอายุ ประกอบด้วยการจัดสวัสดิการด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุที่ยากจนไม่มีแหล่งที่
พ่ึงพิง ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในชุมชน การช่วยเหลือค่าครองชีพ
ชีวิตประจ าวัน จ่ายเบ้ียยังชีพแก่ผู้สูงอายุ การช่วยเหลือด้านค่าโดยสารยานพาหนะตามความ
เหมาะสม กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เป็นต้น การจัดรูปแบบด้านที่พักอาศัย ประกอบด้วย การจัด
บ้านพักคนชราส าหรับผู้สูงอายุที่ประสบปัญหา ต้องแยกตัวออกจากครอบครัว หรือญาติ หรือเป็นผู้
ที่มีรายได้น้อย การจัดสถานพยาบาล การจัดบ้านพักคนชราที่ต้องเสียค่าบริการส่วนหนึ่ง การ
ให้บริการครอบครัวอุปการะ การจัดรูปแบบในด้านนันทนาการ ประกอบด้วย การจัดตั้งชมรม
ผู้สูงอายุ สโมสรผู้สูงอายุ บริการนันทนาการในวันนักขัตฤกษ์ การจัดกิจกรรมร่วมกับเยาวชน การจัด
ทัศนศึกษา การจัดรูปแบบในด้านความมั่นคงทางสังคมครอบครัว ผู้ดูแล และการคุ้มครอง การสร้าง
บริการทางสังคม และเครือข่ายการเกื้อหนุน ประกอบด้วยการให้บริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องแก่ผู้สูงอายุ การส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลและบริการทางสังคม การสงเคราะห์การจัดงานศพ
ตามประเพณี การจัดตั้งศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุ บริการด้านศาสนกิจ ลดหย่อนภาษีแก่บุตรที่
อุปการะเลี้ยงดูผู้สูงอายุที่ไม่มีรายได้ บริการทางด้านกฎหมายแก่ผู้สูงอายุการจัดบริการและการดูแล
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ผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้นการจัดตั้งศูนย์บริการรู้สูงอายุที่วัดเป็นที่พบปะกันหรือท ากิจกรรม
ต่างๆของผู้สูงอายุ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าไปส่งเสริมสนับสนุนในส่วนที่เกี่ยวข้อง การมี
ส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือว่าเป็นเรื่องที่ทุกฝุายจะต้องให้
ความร่วมมือ ประชาชนและผู้สูงอายุต้องเป็นฝุายสะท้อนปัญหาและความต้องการของตน ส่วน
ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเป็นฝุายสนับสนุนให้เกิดการแก้ไขปัญหา การจัดบริการ
และการด าเนินงานต่างๆที่มุ่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาวิจัยเพ่ือค้นหา
รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุตามวิถีพุทธขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาทั่วไปของการดูแลผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
        2. เพ่ือศึกษาการประยุกต์แนวคิดทฤษฎีและหลักธรรมที่เกี่ยวข้องเพ่ือการดูแลผู้สูงอายุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
        3. เพ่ือน าเสนอรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุตามวิถีพุทธขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

3.วิธีด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เรื่อง“รูปแบบการดูแล
ผู้สูงอายุตามวิถีพุทธขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”โดยการศึกษา
ดังกล่าวใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและการเก็บข้อมูล
ภาคสนามด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก(In-depth interview)จากผู้ที่เกี่ยวข้องจ านวน 25 รูป/คน และ
การสนทนากลุ่มเฉพาะ(Focus group discussion)จ านวน 10 รูป/คนโดยได้ท าการศึกษาวิจัยใน
พ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย 5 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 ศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุตามวิถีพุทธขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขั้นที่ 2 การสัมภาษณ์เจาะลึกผู้เชี่ยวชาญ( In-depth 
interview)โดยผู้วิจัยคัดเลือกแบบเจาะจงจ านวน 25 รูป/คนขั้นที่ 3 การสนทนากลุ่มเฉพาะ(Focus 
group discussion)จากผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุ และผู้ที่เก่ียวข้องจ านวน 10 รูป/คน  
ขั้นที่ 4 การประยุกต์แนวคิดทฤษฎีการดูแลผู้สูงอายุตามวิถีพุทธขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขั้นที่ 5 น าเสนอรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุตามวิถีพุทธขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือใช้ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและประเทศชาติต่อไป 
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4.ผลการศึกษา 
 สภาพปัญหาทั่วไปของการดูแลผู้สูงอายุในด้านต่างๆ 
 จากการศึกษาวิจัยรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุตามวิถีพุทธขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้น พบว่า สภาพปัญหาของผู้สูงอายุมีหลายด้านด้วยกันดังนี้ 
 (1.)ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะมีปัญหาด้านสุขภาพ
ร่างกายที่เสื่อมถอยลงตามธรรมชาติ ปัญหาด้านสติปัญญา ปัญหาด้านจิตใจ เกิดภาวะความเครียด 
กดดัน ว้าเหว่ และปัญหาจากส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ผลการวิจัยในด้านสภาพปัญหาด้านสุขภาพ
และการพยาบาลผู้สูงอายุยิ่งมีอายุมากขึ้นก็จะมีความเสี่ยงสูงขึ้นต่อการเป็นโรคเรื้อรังหรือโรค
ประจ าตัว อันเกิดจากพฤติกรรมการรับประทานอาหาร การออกก าลังกายหรือพันธุกรรมหรือความ
เสื่อมถอยของสุขภาพร่างกายกลุ่มอาการของโรคที่ผู้สูงอายุเป็นมากที่สุดคือความดันโลหิตสูงไขมัน
ในเลือดสูงคลอเลสเตอรอลสูงรองลงมาคือ โรคเบาหวาน โรคเก๊าท์ รูมาตอยด์ ปวดเข่า ปวดหลัง 
ปวดคอเรื้อรัง โรคหัวใจและอัมพฤกษ์ อัมพาต 
 (2.)ด้านรายได้และส่งเสริมการออม  ปัจจุบันนี้ประเด็นผู้สูงอายุก าลังได้รับความสนใจ
เป็นอย่างมากในสังคมไทยเนื่องจากประเทศไทยได้ก้าวเป็นสังคมผู้สูงอายุและมีแนวโน้มการเพ่ิมขึ้น
ของประชากรสูงอายุในอัตราที่รวดเร็ว ประเด็นส าคัญประการหนึ่งที่มีการพูดถึงกันมากคือเรื่อง
หลักประกันรายได้ของผู้สูงวัยในอดีตที่ผ่านมา แหล่งรายได้หลักของผู้สูงวัยส่วนใหญ่มาจากบุตร
หลานแต่ด้วยแนวโน้มที่คนไทยมีบุตรน้อยลง การย้ายถิ่นของคนวัยท างาน และค่านิยมที่เปลี่ยนไป
โอกาสที่ผู้สูงอายุจะได้รับเงินช่วยเหลือค้ าจุนจากบุตรหลานจึงน้อยลงตามไปด้วยถ้าหากผู้สูงอายุ
เหล่านี้ไม่มีบ านาญไม่มีเงินออมและไม่มีโอกาสในการท างานผู้สูงอายุจะเสี่ยงต่อการขาดหลักประกัน
รายได้ที่ม่ันคงและเสี่ยงต่อภาวะความยากจนเป็นอย่างสูงการส่งเสริมให้ประชากรไทยมีความมั่นคง
ทางรายได้เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุจึงเป็นประเด็นที่สังคมจ าเป็นต้องให้ความส าคัญโดยต้องค านึงถึงปัจจัย
ต่างๆอย่างรอบด้านเพ่ือให้ครอบคลุมทุกมิติที่จะส่งผลให้ผู้สูงอายุมีหลักประกันรายได้ที่มั่นคงปัจจัย
ต่างๆที่ต้องพิจารณามีตั้งแต่โครงสร้างทางประชากรเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการเมืองตัวบท
กฎหมายของประเทศ 
 (3.)ด้านที่พักอาศัย  การดูแลผู้สูงอายุในด้านที่พักอาศัยบ้านพักผู้สูงอายุการบริการที่พัก
อาศัยที่จัดให้แก่ผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพร่างกายและอารมณ์ผู้สูงอายุที่ประสบปัญหา
ทางด้านการเงินหรือปัญหาอ่ืนๆ อันเป็นเหตุจ าเป็นที่ต้องแยกออกจากครอบครัวหรือผู้มีรายได้น้อย
สถานพยาบาลเป็นบริการที่พักอาศัยส าหรับผู้สูงอายุที่ต้องการรักษาพยาบาลเป็นประจ าและ
ต่อเนื่องหรือต้องการการดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดบ้านพักคนชราที่ต้องเสียค่าบริการส่วนหนึ่งบริการ
ครอบครัวอุปการะเป็นบริการที่จัดให้แก่ผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวหรือไร้ที่พ่ึงการจัดที่พักอาศัยและ
เครื่องนุ่งห่มให้ตามความจ าเป็นอย่างท่ัวถึง สิ่งเหล่านี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดการและ
ด าเนินการให้กับผู้สูงอายุหรือมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่
ผู้สูงอายุ 
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 (4.)ด้านกิจกรรมนันทนาการ การดูแลผู้สู งอายุ ในด้านการสร้ างเสริมกิจกรรม
นันทนาการการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุเพ่ือเป็นศูนย์กลางข่าวสารแหล่งพบปะสังสรรค์ของผู้สูงอายุ
รวมทัง้เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนา
จัดทัศนศึกษาด้านศาสนาด้านศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติศูนย์บริการผู้สูงอายุเพ่ือให้การปรึกษา
แก่ผู้สูงอายุและสมาชิกในครอบครัวเป็นสถานที่ออกก าลังกายเล่นกีฬาพักผ่อนหย่อนใจท างาน
อดิเรก เป็นต้น สโมสร ผู้สูงอายุ เพ่ือเป็นศูนย์รวมของผู้สูงอายุในการพักผ่อนออกก าลังกายพบปะ
สังสรรค์การรับบริการตรวจสุขภาพการเรียนอาชีพการเรียนภาษาการรับปรึกษาปัญหาการบ าเพ็ญ
ประโยชน์ให้สังคม เช่น สอนหนังสือเล่านิทานสอนดนตรีสอนลีลาศตลอดจนการเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ
ที่เจ็บปุวยและพิการบริการนันทนาการงานร่ืนเริงในวันนักขัตฤกษ์ การจัดกิจกรรมนันทนาการ
ร่วมกับเยาวชนคนในชุมชนกลุ่มเครือข่ายการทัศนศึกษาแหล่งธรรมชาติศาสนาสถานแหล่งท่องเที่ยว
นอกสถานที่สิ่งเหล่านี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเป็นผู้จัดหาด าเนินการประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์กับผู้สูงอายุ 
 (5.)ด้านเครือข่ายเกื้อหนุน  การดูแลผู้สูงอายุจ านวนมากให้สามารถอยู่ได้อย่างมี
ความสุข ต้องอาศัย หลายภาคส่วนในการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งประกอบด้วย 
ครอบครัว ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ของ รัฐ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามอ านาจ
หน้าที่ต้องให้การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ เมื่อผู้ศึกษาได้ถามผู้บริหาร
ว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการเตรียมความพร้อมในการรองรับปัญหาผู้สูงอายุที่จะมีมากขึ้น
หรือไม่ อย่างไร” ได้ตอบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนมากได้มีการเตรียมความพร้อมใน  การ
รองรับปัญหาของผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้น แต่เมื่อถามว่าได้เตรียมความพร้อมอย่างไร ได้ค าตอบเป็นไปใน
ลักษณะการ เสริมสร้างหรือให้ความรู้เกี่ยวกับการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ ในลักษณะของการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้สูงอายุใน ชุมชนเป็นการเตรียมความพร้อมด้านเศรษฐกิจโดยการเพ่ิม
ทักษะ อาชีพ เสริมรายได้ในชีวิตประจ าวัน และการตรวจ สุขภาพเบื้องต้น แต่มีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่มีความเห็นว่าในอนาคตผู้สูงอายุที่มีจ านวนสูงขึ้นเรื่อยๆ จ าเป็นต้องเปลี่ยนการดูแล
ผู้สูงอายุในเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ ส่งเสริมให้ครอบครัวและชุมชนช่วยกันดูแลผู้สูงอายุกันเอง  
 (6.) ด้านสังคมครอบครัว  การดูแลผู้สูงอายุในด้านความมั่นคงทางสังคม ครอบครัว 
ผู้ดูแล และการคุ้มครอง โอกาสในการศึกษาเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเอง อย่างต่อเนื่อง 
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการทางสังคม การอ านวย ความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแก่
ผู้สูงอายุในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ หรือบริการสาธารณะอ่ืน การสงเคราะห์การจัดการศพตาม 
ประเพณี จัดตั้งศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุศูนย์สงเคราะห์ราษฎร ประจ าหมู่บ้าน โดยมีลักษณะ
การให้บริการดังนี้ การบริการภายในศูนย์ ได้แก่ บริการด้านสุขภาพอนามัยกายภาพบ าบัดสังคม
สงเคราะห์กิจกรรม เสริมรายได้กิจกรรมเสริมความรู้นันทนาการ และกิจกรรมด้านศาสนา เป็นต้น 
บริการหน่วยเคลื่อนที่ เป็นบริการที่จัดให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชน โดย การออกหน่วยเคลื่อนที่เยี่ยม
เยียน ให้ ค าแนะน าปรึกษาแก้ ไขปัญหา บริการด้านสุขภาพอนามัย และบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
เป็นต้น 
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หลักธรรมที่ใช้ในการศึกษาประยุกต์ในครั้งนี้คือ หลักสังคหวัตถุ 4 ธรรมที่ยึดเหนี่ยวใจคนและ
ประสานหมู่ชนไว้ในสามัคคี มีสาระส าคัญดังนี้ 
  (1.) ทาน การให้ด้วยความโอบอ้อมอารี การให้การให้ไม่จ าเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่การ
ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์กับคนอ่ืนให้ได้ทั้งหมดเลยเป็นสิ่งของเล็กๆน้อยๆก็ได้เป็นวิชาความรู้ก็ได้เป็น
ค าแนะน าก็ได้ขณะใดที่มีจิตใจเป็นกุศลแล้วก็ให้สิ่งที่ตนสามารถจะให้กับคนอ่ืนได้ถ้าเป็นคนที่มี
ความสามารถก็สามารถสอนหรือถ่ายทอดความรู้นั้นให้คนอ่ืนขณะนั้นก็เท่ากับให้สิ่งที่เป็นประโยชน์
เหมือนกันแม้จะไม่ใช่วัตถุทานแต่การให้ความรู้ความสามารถกับคนอ่ืน 
  (2.) ปิยะวาจา  วจี ไพเราะ การพูดอย่างรักกันผู้สู งอายุควรพูดด้วยถ้อยค า
สุภาพ ไพเราะชวนฟังในการสนทนากับสมาชิกในครอบครัวอีก การพูดจาด้วยถ้อยค าที่ไพเราะ
อ่อนหวาน พูดด้วยความจริงใจ ไม่พูดหยาบคายก้าวร้าว พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์เหมาะส าหรับ
กาลเทศะ พระพุทธเจ้าทรงให้ความส าคัญกับการพูดเป็นอย่างยิ่ง เพราะการพูดเป็นบันไดขั้นแรกที่
จะสร้างมนุษย์สัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้น วิธีการที่จะพูดให้เป็นปิยวาจานั้นจะต้องพูดโดยยึดถือ
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ เว้นจากการพูดเท็จ เว้นจากการพูดส่อเสียด เว้นจากการพูดค าหยาบ เว้นจาก
การพูดเพ้อเจ้อ ปิยวาจา การพูดวาจาที่ไพเราะ ฟังแล้วเกิดความชื่นใจ เบิกบานใจ 
  (3.) อัตถจริยา การท าประโยชน์แก่เขา ผู้สูงอายุควรขวนขวายช่วยเหลือแบ่งเบา
ภารกิจต่างๆของสมาชิกในครอบครัวเท่าที่จะท าได้ ท าตนให้เป็นประโยชน์ บางคร้ังในการท างาน
อาจขาดก าลังแต่ถ้าเราช่วยกันงานที่ว่ายากก็จะส าเร็จลุล่วงไปได้ถ้าเราร่วมมือกัน 
  (4.) สมานัตตา การมีตนเสมอ การเอาตัวเข้าสมานกันภายในครอบครัวผู้สูงอายุควร
ปรับตัวให้เข้ากับสมาชิกทุกคนในครอบครัวได้ดี ไม่ปล่อยให้มีช่องว่างระหว่างวัย ให้ความร่วมมือกับ
ผู้อื่นได ้การวางตนให้พอดีในหน้าที่ของตนอย่างเสมอต้นเสมอปลาย 
 

5. สรปุผลการศึกษา 
 รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุตามวิถีพุทธ 
 ในการดูแลผู้สูงอายุมีการบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆและเครือข่ายในการดูแลผู้สูงอายุ
การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุในพ้ืนที่,การพัฒนาระบบกลไกการอภิบาลผู้สูงอายุในระดับ
จังหวัดในระยะยาว ในการดูแลผู้สูงอายุนั้นจ าเป็นจะต้องมีการวางยุทธศาสตร์ในการดูแลผู้สูงอายุ 
สามารถที่จะก าหนดได้ ยุทธศาสตร์ด้านการเตรียมความพร้อมของประชากรเพ่ือผู้สูงอายุที่มี
คุณภาพ เช่น การขยายหลักประกันชราภาพให้ครอบคลุมถ้วนหน้า การส่งเสริมการออมและวินัยใน
การออมทุกช่วงวัย ส่งเสริมการเข้าถึงและจัดพัฒนาการจัดการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง
ต่อเนื่องทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือการเข้าใจในชีวิตและ
พัฒนาการในแต่ละวัยและเตรียมตัวเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างเหมาะสมรณรงค์ให้ประชาชนสังคม
ตระหนักถึงความจ าเป็นของการเตรียมตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยส่งเสริมให้ประชาชนทุกวัยเรียนรู้และมี
ส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชนส่งเสริมให้มีกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุกับ
ทุกวัยทุกคนโดยเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและการกีฬารณรงค์ให้สังคมมี
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จิตส านึกและตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในรูปแบบที่
หลากหลายและเหมาะสมแก่ผู้สูงอายุและครอบครัว ส่งเสริมการจัดตั้งและงานผู้สูงอายุและ
เครือข่ายผู้สูงอายุ สนับสนุนกิจกรรมเครือข่ายผู้สูงอายุ ส่งเสริมการท างานเต็มเวลาและไม่เต็มเวลา 
ทั้งในระบบและนอกระบบส่งเสริมอาชีพและการจัดหางานให้เหมาะสมกับวัยและความสามารถ
ส่งเสริมการรวมกลุ่มในชุมชนเพ่ือจัดท ากิจกรรมเสริมรายได้โดยผู้สูงอายุมีส่วนร่วมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีการก าหนดแนวทางหรือนโยบายเพ่ือความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุจากความสนใจและ
มุมมองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของผู้สูงอายุ รวมทั้งการ
วิเคราะห์มุมมองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุในปัจจุบันว่าระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานกลางหรือหน่วยงานอ่ืนหน่วยงานใดสามารถดูแลผู้สูงอายุ
ได้ดีกว่ากันและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เตรียมความพร้อมในการรองรับปัญหาผู้สูงอายุที่จะมี
มากขึ้นหรือไม่และมีการเตรียมความพร้อมอย่างไรในการส่งเสริมให้คนในวัยแรงงานเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ
รวมทั้งองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นควรเข้าไปมีบทบาทอย่างไรในการส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัว
และชุมชนเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้สูงอายุในอนาคตจะได้รับการดูแลอย่างไรเพ่ือให้ได้มาซึ่งกระบวน
ทัศน์ในการเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุในโอกาสต่อไป 
 (1) รูปแบบการบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆและเครือข่ายในการดูแลผู้สูงอายุ  
 ในการดูแลผู้สูงอายุนั้นมีหลายคนหลายองค์กรหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนภาค
ประชาชน สถาบันการศึกษา ศาสนา ที่จะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องโดยตรงและโดยอ้อมเพ่ือเปูาหมายให้
ผู้สูงอายุที่อยู่ในบั้นปลายชีวิตได้มีความสุขทั้งทางกายใจอย่างยั่งยืนตราบสิ้นลมหายใจการเตรียม
ดูแลสุขภาพร่างกายก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ โดยการจัดตั้งศูนย์ฝึกทักษะและฟ้ืนฟูสมรรถนะผู้สูงอายุ 
 (2) รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่  
 รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุในพ้ืนที่นั้นเนื่องจากปัจจุบันขนาดของครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดลง
อย่างต่อเนื่องและมีครัวเรือนผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่คนเดียวเพ่ิมขึ้น และครัวเรือนที่ผู้สูงอายุอาศัยกับ
บุตรหลานลดลงขนาดของประชากรวัยแรงงานที่จะมาเป็นผู้เกื้อหนุนผู้สูงอายุในอนาคตก็ลดลงดังจะ
เห็นได้จาก อัตราส่วนศักยภาพในการเกื้อหนุนผู้สูงวัยมีแนวโน้มลดลงโดยตลอด และคาดว่าจะลดลง
ไปอีกในอนาคต แนวโน้มการลดลงอย่างรวดเร็วของอัตราความสามารถในการดูแลผู้สูงวัยนี้ท าให้
เป็นที่วิตกกังวลกันว่า ประชากรวัยแรงงานต้องรับภาระที่หนักขึ้นในการดูแลเกื้อหนุนผู้สูงอายุ อัน
อาจท าให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและวัยแรงงานด้อยลง และผู้สูงอายุอาจประสบปัญหาความ
ยากจนเพ่ิมขึ้นการดูแลผู้สูงอายุที่พบว่าส่วนใหญ่ครอบครัวจะเป็นผู้ให้การดูแลนั้น เมื่อจ าแนก
ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่มีภาวะพ่ึงพิงสูง พบว่าผู้ที่ให้การดูแลในกิจวัตรประจ าวันเป็นผู้ที่รับจ้างยิ่งไปกว่า
นั้นบุคคลในครอบครัวซึ่งเป็นผู้ที่ให้การดูแลผู้สูงอายุจ านวนมากที่ต้องอยู่ในสถานะที่เรียกว่ามี 
บทบาทเชิงซ้อน คือ การที่ต้องรับบทบาทหลายด้านทั้งบทบาทของภรรยาแม่บ้านและการท างาน
เพ่ือหารายได้ดูแลบุตร และบุพการีพร้อมกัน ส่งผลให้ผู้ดูแลโดยเฉพาะผู้ที่มีฐานะยากจนต้องประสบ
ปัญหาในการดูแลทั้งการขาดความรู้ มีปัญหาด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต รวมทั้งด้านเศรษฐกิจของ
ผู้ดูแลหากต้องดูแลผู้สูงอายุเป็นเวลานาน 



321วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

 (3.) รูปแบบการจัดตั้งศูนย์เอนกประสงค์,ศูนย์ผู้สูงอายุหรือศูนย์การเรียนรู้ 
 การจัดตั้งศูนย์เอนกประสงค์ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ หรือศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน อาจจะเป็น
สถานที่ในวัด สถานปฏิบัติธรรม หรือในหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานภาครัฐ
ที่มีความพร้อม เพ่ือด าเนินกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ เช่น ใช้ในกิจกรรมตรวจสุขภาพ 
กิจกรรมออกก าลังกาย กิจกรรมเรียนรู้ส่งเสริมถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตให้ลูกหลานได้เรียนรู้จาก
ปราชญ์ชาวบ้านหรือผู้สูงอายุที่มีวิชาความรู้หากไม่ได้รับการถ่ายทอดสู่ลูกหลานแล้วองค์ความรู้นั้น
อาจจะสูญหายไปกับผู้สูงอายุคนนั้น จัดตั้งเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมทางใจ วิปัสสนากรรมฐานฝึกสมาธิ 
กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมการร้องเพลง การนวดฟ้ืนฟูร่างกาย กิจกรรมจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ เป็นต้น 
นอกจากนั้นชุมชนและพ้ืนที่หลายแห่งได้มีการจัดตั้งศูนย์อเนกประสงค์ผู้สูงอายุหรือศูนย์ส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุเพ่ือจัดกิจกรรมสนับสนุนผู้สูงอายุในชุมชน อย่างไรก็ดีบทบาทของศูนย์ในขณะนี้มุ่ง
ไปยังกลุ่มผู้สูงอายุที่ยังไม่มีภาระพ่ึงพิงเป็นหลัก สิ่งเหล่านี้จะต้องมีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาเกี่ยวข้อง
สนับสนุน เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล สถานีอนามัย 
สาธารณสุข หรือหน่วยงานจากกระทรวงพัฒนาสังคมโดยมีเจ้าหน้าที่เข้ามาส่งเสริมให้ความรู้ในเรื่อง
ระเบียบวิธีการเกี่ยวกับภาครัฐเพ่ือให้ชมรมผู้สูงอายุหรือหน่วยงานองค์กรต่างๆได้ท างานร่วมกัน
อย่างมีความสุข 
 (4.) รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว  
 การดูแลผู้สูงอายุในระยะยาวในปัจจุบันมีความต้องการการดูแลอย่างต่อเนื่องและ
เชื่อมโยงกันระหว่างการดูแลในครอบครัวสถาบันและชุมชนเพ่ือทดแทนความต้องการขั้นพ้ืนฐานที่
จะช่วยให้บุคคลที่สูญเสียหรือเสื่อมความสามารถกระท าหน้าที่ทางสังคม  มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด
เท่าที่จะกระท าได้ ท าให้กิจกรรมและการบริการมีความคาบเกี่ยวกับบริการที่ต่างประเภทกันคือ
บริการสุขภาพและบริการสังคมและยังมีความแตกต่างภายในรูปแบบบริการต่างๆของการดูแลระยะ
ยาวอีกด้วย การดูแลระยะยาวที่ดีจึงต้องสามารถประสานกิจกรรมและบริการจากหลายฝุายเข้า
ด้วยกันต้องมีการบริหารการจัดบริการแก่ผู้ที่เจ็บปุวยเรื้อรังโดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคความจ าเสื่อมซึ่ง
ต้องการบริการหลากหลายประเภทโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ได้รับบริการด้านสุขภาพอย่างเหมาะสม  
ขณะเดียวกันการออกแบบที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมและการจัดหารายได้ส าหรับซื้ออุปกรณ์และ
เครื่องช่วยเหลือต่างๆซึ่งเป็นบริการด้านสังคมก็มีความส าคัญต่อผู้รับบริการและเป็นเครื่องมือที่จะ
ช่วยลดภาระของการดูแลระยะยาวลง  
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6.ข้อเสนอแนะ 
 ภาคราชการควรมีนโยบายการวางแผนและโครงการที่ตรงกับความต้องการของผู้สูงอายุ 
หรือหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนต าบล เป็นต้น มีแนวคิดนโยบาย ดังต่อไปนี้  
 (1.) เสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1. การสร้างอาชีพแกผู่้สูงอายุที่ยังสามารถท างานได้และการจัดหาอาชีพที่เหมาะสมแก่
ผู้สูงอายุ ซึ่งจะช่วยให้ผู้สูงอายุไม่ต้องพ่ึงพาหรือเป็นภาระแก่ผู้อ่ืนน้อยลง รวมทั้งเป็นการเพ่ิมศักดิ์ศรี
และสภาพทางจิตใจแก่ผู้สูงอายุ  
  2. ให้ครอบครัวชุมชนได้มีบทบาทส าคัญในการดูแลผู้สูงอายุ ในชุมชนพร้อมสร้าง
แรงจูงใจในรูปแบบต่างๆ  
  3. หาแหล่งเงินกู้ให้กับผู้สูงอายุเพ่ือใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพรวมทั้งช่วยเหลือ
จัดการธุรกิจหรือการท างานให้มีรายได้ต่อไป  
  4. การจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ 
   5. ลดภาษีที่ชัดเจนสร้างแรงจูงใจส าหรับคนที่ดูแลผู้สูงอายุ หรือลดภาษีให้กับองค์กร
ที่ว่าจ้างผู้สูงอายุมีงานท า  
  6. การจัดเงินสวัสดิการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาสภาวะวิกฤต เช่น การเกิด
อุบัติเหตุหรือเจ็บปุวยฉุกเฉิน เป็นต้น  
  7. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุเป็นสมาชิกกลุ่มชมรมร่วมท ากิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้เกิด
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุด้วยกันเองมีความอบอุ่นมีความสุขโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ไม่มีสมาชิกใน
ครัวเรือน 
 (2.) เสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป 
 1.ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อค้นหาและน าภูมิปัญญาทุกกลุ่มทุกระดับมาใช้ประโยชน์ซึ่งจะ
ท าให้ผู้สูงอายุมีรายได้และได้รับเกียรติจากสังคม   
 2.ควรมีการศึกษาวิจัยการจัดบริการสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุเฉพาะกลุ่ม  ได้แก่
กลุ่มผู้สูงอายุติดสังคม กลุ่มติดบ้าน กลุ่มติดเตียง โดยเจาะเป็นประเด็นเชิงลึกในทั้งส่วนของสภาพ
ปัญหา และความต้องการบริการสวัสดิการ  
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พุทธบูรณาการเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง 

THE BUDDHISM INTEGRATION FOR SUSTINABLE COMMUNITY 
ENVIRONMENT MANAGEMENT OF LOCAL ADMINISTRATIVE 

ORGANIZATIONS IN RAYONG PROVINCE 
 

ศิรวัฒน์ ครองบุญ* ประเสริฐ ธิลาว 
 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “พุทธบูรณาการเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน      
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษายุทธศาสตร์การ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัด
ระยอง เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง และเพ่ือน าเสนอพุทธบูรณาการเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อม
ชุมชนอย่างยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง โดยผู้วิจัยได้ท าการวิจัยทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ ในส่วนของการวิจัยเชิงปริมาณวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิต ิ
โดยผู้วิจัยได้จัดล าดับการน าเสนอผลวิเคราะห์ข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และทดสอบสมมติฐานด้วยค่า
ที (t-test) และ ค่าเอฟ (F-test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way 
ANOVA) และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่างเป็นส าคัญน้อยที่สุด (Least 
Significant Difference: LSD) และการหาค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย (regression coefficient) 

เป็นการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) 
 ผลการวิจัย พบว่า  
 ข้อมูลยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง โดยภาพรวม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก ( X =3.92) และพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง ได้แก่ อายุ เพศ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง รายได้ต่อ
เดือน และประสบการณ์ในการท างาน ไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง ปัจจัยยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูส่งผลต่อการ
                                                           

*หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

**ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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จัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง โดยรวมอยู่ใน
ระดับต่ า มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ .293 ท านายการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่าง
ยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง ได้ร้อยละ 7.80 ปัจจัยที่มีผลต่อยุทธศาสตร์
การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู มีจ านวน 2 ด้าน ด้านสามารถน าไปปฏิบัติได้ ด้านเป็นประโยชน์ต่อชุมชน และ
ปัจจัยที่ไม่มีอิทธิพลต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
ในจังหวัดระยอง ได้แก่ มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ปัจจัยการบริหารงานตามหลักจักร 4 ส่งผลต่อการ
จัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง โดยรวมอยู่ใน
ระดับต่ า มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ .331 ท านายการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่าง
ยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง ได้ร้อยละ 10.00 ปัจจัยการบริหารงานตาม
หลักจักร 4 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจ านวน 2 ด้าน คือ ด้านอัตตสัมมาปณิธิ การตั้ง
ตนไว้ชอบ ตั้งตนไว้ถูกวิถี และด้านที่ไม่มีอิทธิพลต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง ได้แก่ ด้านสัปปุริสูสังเสวะ คบคนดี เสวนาคนดี ด้าน
ปฏิรูปเทสวาสะ มีสิ่งแวดล้อมท่ีดี อยู่ในถิ่นที่เหมาะสม 
 ปัจจัยการบริหารตามหลักสังคหวัตถุ 4 ส่งผลต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง โดยรวมอยู่ในระดับต่ า มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ .382 ซึ่งปัจจัยการบริหารตามหลักสังคหวัตถุ 4 สามารถร่วมกันท านาย
การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง           
ได้ร้อยละ 13.60 ปัจจัยการบริหารตามหลักสังคหวัตถุ 4 มีผลต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่าง
ยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง ผู้วิจัยจึงได้ท าการทดสอบความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัจจัยการบริหารตามหลักสังคหวัตถุ 4 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05        มี
จ านวน 2 ด้าน คือ ทาน การให้  ปิยวาจา วาจาเป็นที่รัก และด้านที่ไม่มีอิทธิพลต่อการจัดการ
สิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง ได้แก่ อัตถจริยา 
การประพฤติประโยชน์ ด้านสมานัตตตา การวางตนเสมอต้นเสมอปลาย การบริหารงานอย่างมี
คุณภาพ ส่งผลต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัด
ระยอง พบว่า ปัจจัยการบริหารงานตามหลักจักร 4 และด้านการบริหารงานตามหลักสังคหวัตถุ 4 
โดยรวมอยู่ในระดับต่ า มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ .274 สามารถร่วมกันท านายการ
จัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง ได้ร้อยละ 
7.00 ปัจจัยการบริหารงานตามหลักจักร 4 และด้านการบริหารงานตามหลักสังคหวัตถุ 4 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจ านวน 1 ด้าน คือ ด้านการบริหารงานตามหลักสังคหวัตถุ 4 และ
ด้านที่ไม่มีอิทธิพลต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ใน
จังหวัดระยอง ได้แก่ ด้านการบริหารงานหลักจักร 4 
ค าส าคัญ: พุทธบูรณาการ, การจัดการ, สิ่งแวดล้อมชุมชน, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ABSTRACT 
The research study “ Buddhist integration for sustainable management of 

urban environment in the local administrative organization, Rayong province” has 
the purposes to explore the strategies of sustainable conservation and 
management of urban environment in the local admininstrative organization, 
Rayong province, to find out the factors which influence the sustainable 
management of urban environment in the local administrative organization, Rayong 
province and to present the Buddhist integration for sustainable management of 
urban environment in the local administrative organization, Rayong province. In this 
study, the qualitative method and the quantitative method were chosen. The 
quantitative study was analyzed by SPSS. The questionnaire was used to collect 
data. Statistical analysis involved are Frequency, Percentage, Mean and Standard 
Deviation. In testing the hypothesis, the researcher chose One Way ANOVA 
technique which was measured by t-test and F-test, the Least Significant Difference: 
LSD and the multiple regression analysis. 
 The results of this research found that:  

The findings in the present study are as the following: most participants who 
completed the questionare stated? high level (X=3.92). The factors expected to 
influence the sustainable management of urban environment in local 
admininstrative organization, Rayong province, which are age, gender, education 
level, job position, salary and work experience, do not impact on the management 
significantly. In analysis of factors influence the sustainable management of urban 
environment in local administrative organization, Rayong province, the multiple 
correlation coefficients is 0.293. It is used for predicting of the sustainable 
management of urban environment in the local administrative organization, Rayong 
province and prediction value is at 7.80 percent. There are 2 types of factors 
influence the convervation strategies: the practical type and the benefits for 
community type. Factors which does not influence the sustainable management of 
urban environment in local administrative organization, Rayong province, are clear 
objectives, Cakka: 4 virtues wheeling one to prosperity. The multiple regression 
coefficients of these factors is 0.331. The predict value is of 10 percent in predicting 
the sustainable management of urban environment in local administrative 
organization, Rayong province. The Cakka factor is significant at statistical level 0.05. 
The Cakka factor consists of 2 aspects which are Attasammapanidhi: setting oneself 
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in the right course, aspiring and diverting oneself in the right way, and the other two 
which do not influence the sustainable management are Sappurisupassaya: 
association with good people, and Patirupadesavasa: living in a suitable region, good 
or favorable environment. 

Factors related to administration following the four Sangahavatthu influence 
the sustainable management of urban environment in the local administrative 
organization, Rayong province, at overall low level. Its multiple relation coefficients 
is 0.382. These factors can be used to predict the sustainable management of 
urban environment in the local administrative organization, Rayong province at 
13.60 percentage. Since these factors influence the sustainable management of 
urban environment in the research area, the researcher conducted the hypothesis 
testing concerning factors related administration following the four Sangahavatthu 
at the significant statistic level 0.05. Two of four Sangahavatthu which influence the 
management are Dana or giving and Piyavaca or kindly speech. The other two of 
Sangahavatthu which do not influence the management are Atthacariya or useful 
conduct and Samanattata or even and equal treatment. It is found that factors 
related to administration following the four Sangavatthu and the four Cakka are at 
low level. The multiple relation coefficients is 0.274. These can be used together to 
predict the sustainable management of urban environment in the local 
administrative organization, Rayong province at 7.00 percentage. Factors related to 
administration following the four Cakka and the four Sangahavatthu is significant at 
the statistical level 0.05. The four Cakka does not influence the sustainable 
management of urban environment in the local administrative organization, Rayong 
province. 

 

Keywords: Buddhist integration, management, urban environment, local 
 administrative organization 
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๑. บทน า 
 ในยุคโลกาภิวัตน์ซึ่งมีความเจริญก้าวหน้าทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       
เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้มนุษย์และสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม สิ่งที่มนุษย์ได้รับจาก
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก็ล้วนแต่เป็นสิ่งดีงาม สร้างสรรค์ อ านวยความสะดวกสบาย เพราะเป็น
การน าเอาวิทยาศาสตร์และความรู้ที่ได้จากการวบรวมมาประยุกต์ใช้ตามความประสงค์ของมนุษย์ 
เพ่ือแก้ปัญหา และเพ่ิมความสบายในการด าเนินชีวิต ซึ่งเกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านความเหมาะสม 
ค่านิยม วัฒนธรรมทางสังคม สิ่งแวดล้อมเป็นเครื่องชี้น าทางในการพัฒนาเทคโนโลยี มนุษย์เป็นผู้
ประสานความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างสิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยี เมื่อมีการใช้เทคโนโลยีที่ ไม่
เหมาะสมหรือในทางที่ผิด ท าให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง มนุษย์ต้องแก้ไขควบคุมการใช้เทคโนโลยี                   
ในขณะเดียวกัน ก็ต้องพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาแก้ไขสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมลง ให้กลับสภาพเดิม 
และมีการพัฒนาปรับปรุง สร้างสรรค์เทคโนโลยีที่เหมาะสมที่สุดต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เป็นความเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุด (คณะกรรมการวิชาสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต,2553)  สิ่งแวดล้อมเป็นรากฐานอันส าคัญ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยมีมนุษย์เป็นผู้ก าหนดการตามเปูาหมาย ผลจาก
เทคโนโลยีในการพัฒนาอุตสาหกรรม ก่อให้เกิดการขยายตัวของชุมชน การเพ่ิมขึ้นของจ านวน
ประชากร การใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม และพฤติกรรมของมนุษย์ ท าให้เกิดปัญหาทางด้านสังคม 
ด้านจิตใจ และด้านความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม มีการใช้ทรัพยากรเพ่ิมมากขึ้น มลพิษจาก
อุตสาหกรรมมีปัญหาที่ทวีความรุนแรง และได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง ทั้งด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ จากร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อมและสุขภาพ 
(EHIA) (บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน),2553) ดังที่ สุพิชัย ศิริรักษ์ (2558) ได้กล่าวว่า “การมุ่ง
พัฒนาประเทศและรับเอาอุตสาหกรรมต่าง ๆ จากต่างประเทศเข้ามาสู่กระบวนการผลิต โดยไม่ได้มี
มาตรการตั้งรับที่เพียงพอ ก่อให้เกิดผลกระทบในด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม” 
 จังหวัดระยองเป็นเมืองอุตสาหกรรม มีโรงงานอยู่เป็นจ านวนมาก อยู่ ในเขตรับผิดชอบ
ของการนิคมอุตสาหกรรม และขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้วิจัยพิจารณาเห็นความส าคัญของ
การจัดการสิ่งแวดล้อมที่จะส่งผลกระทบต่อชุมชน เพ่ือลดอัตราความเส่ียงและอันตรายร้านแรง 
เท่าที่ผ่านมาเมื่อเกิดการรั่วไหลของสารเคมีอย่างรุนแรงมักจะประเมินว่าอยู่เฉพาะในพ้ืนที่โรงงาน 
แต่ความเป็นจริงแล้วมักจะไปไกลถึงชุมชน ชุมชนจึงมีความห่วงใยในเรื่องน้ าใช้ น้ าเสีย และของเสีย
ที่เกิดขึ้น อันจะส่งผลกระทบต่อประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย จึงมีความสนใจที่จะศึกษาพุทธบูรณา
การเพ่ือการจัดการส่ิงแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง 
เพ่ือจะได้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน หลักพุทธธรรมที่
สามารถน ามาบูรณาการเข้ากับแนวคิดทฤษฎีการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน.ตามวงจรแห่ง
ความส าเร็จ (PDCA) และเพ่ือน าเสนอพุทธบูรณาการเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง เพ่ือให้ประชาชนและองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นเข้า
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มามีบทบาทในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชุมชนร่วมกัน จัดระบบการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมให้
เป็นไปตามหลักการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ก าหนดอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
และราชการส่วนท้องถิ่น ให้เกิดการประสานงานและมีหน้าที่ร่วมกันส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม และก าหนดแนวทางปฏิบัติในส่วนที่ไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบ เพ่ือท าให้การพัฒนา
หรือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษายุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน    
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง 
  2.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง 
 2.3 เพ่ือน าเสนอพุทธบูรณาการเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง 
 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
 3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของเนื้อหาและตัวแปรเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และ
หลักพุทธธรรมที่สามารถน ามาบูรณาการและแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
 3.1.1 ขอบเขตด้านยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมบนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ประกอบด้วย 
 1) เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว โดยการเพ่ิมพ้ืนที่ทั้งปุาปก ปุาชายเลน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 2) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง และมีการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมเกิด
สมดุลต่อระบบนิเวศ 
 3) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและพัฒนาทรัพยากรน้ าผิวดินและแหล่งน้ าใต้ดิน โดยการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน 
 4) สนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากแหล่งก าเนิด รวมทั้งมีระบบ
การจัดการที่ถูกต้อง 
 5) เสริมสร้างจิตส านึก ความรู้ ความเข้าใจแก่ทุกภาคส่วน สร้างภาคีเครือข่าย เพ่ือการมี
ส่วนร่วมในการดูแล รักษาสิ่งแวดล้อม ในทุกภาคส่วน 
 3.1.2 ขอบเขตด้านหลักพุทธธรรม ใช้หลักจักร 4 คือ ธรรมอันน าไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ดุจ
ล้อน าไปสู่ที่หมาย ได้แก่  
 1) ปฏิรูปเทสวาสะ อยู่ในถิ่นที่ดี มีสิ่งแวดล้อมเหมาะสม 
 2) สัปปุริสูปัสสยะ สมาคมกับสัตบุรุษ 
 3) อัตตสัมมาปณิธิ ตั้งตนไว้ชอบ ตั้งจิตคิดมุ่งหมาย น าตนไปถูกทาง 
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 4) ปุพเพกตปุญญตา ความเป็นผู้ได้ท าความดีไว้ก่อนแล้ว มีพ้ืนเดิมดี ได้สร้างสมคุณความ
ดีเตรียมพร้อมไว้แต่ต้น 
 3.1.3 ขอบเขตด้านหลักพุทธธรรม ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 คือ ธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยว
น้ าใจของผู้อื่น ได้แก่  
 1) ทาน การให้ความเอ้ือเฟ้ือเกื้อกูล ให้ค าปรึกษา 
 2) ปิยวาจา การกล่าววาจาอันเป็นที่รัก สุภาพ อ่อนหวาน สมานสามัคคี 
 3) อัตถจริยา การประพฤติประโยชน์ต่อชุมชน 
 4) สมานัตตตา การวางตนเหมะสมเสมอต้นเสมอปลายตามสมควรแก่ฐานะ   
 3.1.4 ขอบเขตด้านแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของการ
ด าเนินงานของ Dr.William W.Edwards Deming เพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบครบ
วงจร ซึ่งม ี4 ประการ คือ Plan-Do-Check-Act (PDCA) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

1) P (Plan) หมายถึง การวางแผนด าเนินงาน 
2) D (Do) หมายถึง การด าเนินงานตามแผน 
3) C (Check) หมายถึง การตรวจสอบผลการด าเนินงาน 
4) A (Act) หมายถึง การทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขพัฒนา  

 3.2 ขอบเขตด้านประชากร/ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของประชากรและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 3 กลุ่ม ดังนี้  
  1) ประชากรในการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ ผู้บริหาร พนักงาน พนักงานจ้าง ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (อบจ.)    
(2) เทศบาล มี 30 แห่ง โดยแบ่งเป็นเทศบาลนคร 1 แห่ง คือ เทศบาลนครระยอง เทศบาลเมือง 2 
แห่ง คือ เทศบาลเมืองมาบตาพุด เทศบาลเมืองบ้านฉาง และ (3) องค์การบริหารส่วนต าบล มี 37 
แห่ง รวมทั้งหมด 68 แห่ง มีจ านวนประชากรทั้งหมด 3,676 คน  
 2) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยผู้วิจัยเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) ซึ่งเป็นผู้บริหาร พนักงาน พนักงานจ้าง ที่มีความเชี่ยวชาญและมี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นบุคคลผู้มีบทบาทอย่างส าคัญ
ในพ้ืนที่จังหวัดระยอง จ านวน 18 รูป/คน  
 3) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) โดยผู้วิจัยเลือก
แบบเจาะจง จ านวน 9 คน 
 3.3 ขอบเขตพื้นที่/สถานที่ 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดพ้ืนที่ในการท าวิจัย คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง 
ประกอบด้วย (1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (อบจ.) (2) เทศบาล มี 30 แห่ง และ           
(3) องค์การบริหารส่วนต าบล มี 37 แห่ง รวมทั้งหมด 68 แห่ง 
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 3.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 ระยะเวลาในการท าวิจัยระหว่างเดือน มิถุนายน 2559 – มีนาคม 2560 รวมระยะเวลา 9 
เดือน 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) โดย
ด าเนินการวิจัยเชิงปริมาณก่อน แล้วจึงท าการวิจัยเชิงคุณภาพ วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ใช้การศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ด้วยการใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) แจกแบบสอบถามโดยการสุ่มอย่างง่าย (Random Sampling) ในการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) เริ่มด้วยการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) แล้ว
น าข้อมูลที่ได้มาสร้างแบบสัมภาษณ์โดยใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) 
เพ่ือเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key 
Informants) เพราะงานวิจัยผสานวิธีส่วนใหญ่จะค านึงถึงปรัชญาในการวิจัย การวิจัยผสานวิธีจะ
อ้างอิงถึงการออกแบบในการวิจัย ซึ่งขึ้นอยู่กับฐานความคิดทางปรัชญา และมุ่งไปที่เทคนิคและ
วิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล (วรรณดี สุทธินรากร,2556) แล้วน ามาปรับปรุง
แก้ไขเสนอต่อเวทีการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) พัฒนาแนวทางการจัดการ
สิ่งแวดล้อมชุมชนให้สมบูรณ์ก่อนน าเข้าสู่การสอบดุษฎีพิจารณ์ เพ่ือหาข้อสรุปและข้อเสนอแนะใน
การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง ให้เป็นมาตรฐาน
ก่อนที่จะเสนอผลงานวิจัยต่อสาธารณะในล าดับต่อไป 
 4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 4.1.1 ประชากร (Population) 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ ผู้บริหาร พนักงาน พนักงานจ้าง ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง ประกอบด้วย (1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
(อบจ.) (2) เทศบาล มี 30 แห่ง โดยแบ่งเป็นเทศบาลนคร 1 แห่ง คือ เทศบาลนครระยอง เทศบาล
เมือง 2 แห่ง คือ เทศบาลเมืองมาบตาพุด เทศบาลเมืองบ้านฉาง และ (3) องค์การบริหารส่วนต าบล 
มี 37 แห่ง รวมทั้งหมด 68 แห่ง มีจ านวนประชากรทั้งหมด 3,676 คน 

4.1.2 กลุ่มตัวอย่าง (Sample) 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้  แบ่งกลุ่มขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
ในจังหวัดระยอง ตามสัดส่วนผู้บริหาร พนักงาน และพนักงานจ้าง ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 361 คน 
ค านวณจากตารางส าเร็จรูปของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) (Yamane, Taro, 1967). 
 4.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล (Instrument) 

 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพ่ือเก็บรวบรวม
ข้อมูลเบื้องต้นก่อนลงพ้ืนที่ ข้อมูลที่ส าคัญในช่วงนี้ คือ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และควบคุม
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ข้อมูล
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แนวคิดทฤษฎีการจัดการสิ่งแวดล้อม 4 ประการ คือ Plan-Do-Check-Act (PDCA) หลักจักร 4 คือ 
ธรรมอันน าไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง หลักสังคหวัตถุ 4 คือ ธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจของผู้อ่ืน 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
ในจังหวัดระยอง วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล Silverman ได้มีการจัดเก็บข้อมูล  4 วิธี คือ             
(1) การสังเกต (Observation) (2) ต าราและเอกสาร (Texts & Documents) (3) การสัมภาษณ์ 
(Interviews) (4) การบันทึกวีดีทัศน์และโสตทัศนูปกรณ์ (Audio & video recording) 
(Silverman, D.,2000) 
             การสัมภาษณ์เป็นวิธีการที่จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิด ความคิดเห็นและมุมมอง 
ค่านิยมที่จะน าไปสู่การปฏิบัติ ระบุไปถึงการบอกเล่าประสบการณ์ต่าง ๆ ที่สะท้อนให้เห็นในบุคคลนั้น ๆ 
และที่ส าคัญการสัมภาษณ์จะเป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีตมาพรรณนาได้  
(Creswell, J. W.,2007)   
 4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

4.3.1 การวิจัยเชิงปริมาณ 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้นมาจากการศึกษาค้นคว้าแนวคิด

และทฤษฏีต่าง ๆ รวมทั้งเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตรงตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

4.3.1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย 
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis)        

เป็นหลักก่อน โดยการด าเนินการขั้นแรก คือ น าแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้ จ านวน 361 ชุด มา
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบส ารวจ (Editing) แล้วด าเนินการลงรหัสตามคู่มือการลงรหัส 
(Code Book) แล้วจึงด าเนินการถ่ายรหัสทั้งหลายลงในแบบฟอร์มถ่ายข้อมูล (Transfer Sheet) 
บรรจุข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์และวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์หาค่าทางสถิติ สถิติที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ สถิติพรรณนา หรือสถิติบรรยาย 
(Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย X  (Mean) และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. (Standard Deviation) ส าหรับบรรยายข้อมูลทั่วไป และใช้สัมประสิทธิ์
การถดถอย (regression coefficient) เป็นการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (multiple regression 
analysis) เพ่ือใช้อธิบายผลของตัวแปร DV ที่เกิดขึ้น 
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4.3.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ มีข้ันตอนดังนี ้
1) ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร ใช้วิธีการวิเคราะห์เอกสารเนื้อหา (Content 

Analysis) น าเสนอข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนา 
2) ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ( Interview) ใช้วิธีการวิเคราะห์แบบอุปนัย 

(Analytic induction) โดยน าข้อมูลมาเรียบเรียง และจ าแนกอย่างเป็นระบบ จากนั้นน ามา
ตีความหมาย เชื่อมโยงความสัมพันธ์และสร้างข้อสรุปจากข้อมูลต่าง ๆ ที่รวบรวมได้   

3) การสร้างบทสรุปและการพิสูจน์บทสรุป เป็นการน าแนวคิดทฤษฎี งานวิจัยต่างๆ 
ทางวิชาการ มาสร้างเป็นบทสรุปร่วมกับข้อมูลที่เชื่อถือได้โดยเน้นความเชื่อมโยง เพ่ือน าไปสู่การ
พิสูจน์ที่เป็นรูปธรรมและตรงต่อข้อเท็จจริง  
4) การวิเคราะห์ข้อมูลการสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความแตกต่างของผู้ให้ข้อมูลหลัก ความ
แตกต่างของเวลาที่ได้ข้อมูล และความแตกต่างของสถานที่ที่ได้ข้อมูล เม่ือตรวจดูแล้วปรากฏว่า 
ข้อมูลเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือสอดคล้องกัน จึงน ามาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) 
เพ่ือตอบโจทย์วิจัยและวัตถุประสงค์ของการวิจัย ร่วมกับข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้จากแบบสอบถาม ซึ่ง
สตรอส และกอบิน ได้น าเสนอในประเด็นว่า “ในการวิจัยเชิงคุณภาพจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับ
การประเมินอย่างแม่นย า เพื่อตอกย้ าถึงความชัดแจ้งที่มีประสิทธิภาพ เพื่อว่าผู้อ่านผลงานการวิจัยที่
ตีพิมพ์สามารถประเมินคุณค่าของงานวิจัยได้ (Strauss, A. and J. Corbin, 1990) 

 
5. ผลการวิจัย 
 5.1 ผลการศึกษาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การอนุ รักษ์ ฟื้นฟู และควบคุมการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 ผลการศึกษา พบว่า ข้อมูลยุทธศาสตร์การอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู และควบคุมการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยภาพรวม 
พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (X =3.92) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่า ทั้ง 3 ด้าน มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปหาน้อย คือ อันดับหนึ่ง ด้านเป็นประโยชน์ต่อชุมชน มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (X =3.98) อันดับสอง ด้านมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน มีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก (X =3.92) อันดับสาม คือ ด้านสามารถน าไปปฏิบัติได้ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  
(X =3.86) ตามล าดับ  
 5.2 ผลการวิเคราะห์การบริหารงานตามหลักจักร 4 คือ ธรรมที่น าไปสู่ความ
เจริญรุ่งเรือง ดุจล้อรถน าไปสู่ที่หมาย ซึ่งมีความสอดคล้องเหมาะสมกับการจัดการสิ่งแวดล้อม
ชุมชนอย่างยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง 
 ผลการศึกษา พบว่า ข้อมูลการบริหารงานตามหลักจักร 4 คือ ธรรมที่น าไปสู่ความ
เจริญรุ่งเรือง โดยรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.72) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ทุกด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 3 ด้าน และระดับความคิดเห็น ระดับปานกลาง 1 ด้าน   
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เรียงจากมากไปหาน้อย คือ อันดับหนึ่ง ด้านปุพเพกตปุญญตา มีฟ้ืนเดิมดี มีทุนดีที่ได้เตรียมไว้       
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (X = 4.07) อันดับสอง คือ ด้านปฏิรูปเทสวาสะ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี อยู่
ในถิ่นที่เหมาะสม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =4.00) อันดับสาม คือ ด้านอัตตสัมมาปณิธิ 
การตั้งตนไว้ชอบ ตั้งตนไว้ถูกวิถี มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (X =3.80) ตามล าดับ 
 5.3 ผลการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักสังคหวัตถุ 4 คือ ธรรมเป็นเคร่ือง
ยึดเหนี่ยวน้ าใจของผู้อ่ืน ซึ่งมีความสอดคล้องเหมาะสมกับการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่าง
ยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง 
 ผลการศึกษา พบว่า ข้อมูลการบริหารงานตามหลักสังคหวัตถุ 4 คือ ธรรมเป็นเครื่องยึด
เหนี่ยวน้ าใจของผู้อ่ืน โดยรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า    
ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (X =3.98) เรียงจากมากไปหาน้อย คือ อันดับหนึ่ง ปิยวาจา 
วาจาเป็นที่รัก มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =4.11) อันดับสอง คือ อัตถจริยา การประพฤติ
ประโยชน์ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =4.00) อันดับสาม คือ ทานการให้ มีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก (X =3.92) ตามล าดับ 
 5.4 ผลการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง ตามวงจรแห่งความส าเร็จ (PDCA)  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง ตามวงจรแห่งความส าเร็จ (PDCA) โดยรวม พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก  ( X =4.05) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก     
เรียงจากมากไปหาน้อย คือ อันดับหนึ่ง ด้านการด าเนินงาน (Do) มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก      
(X =4.18) อันดับสอง ด้านการทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขพัฒนา (Act) มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก ( X =4.06 ) อันดับสาม คือ ด้านการวางแผน (Plan) มีความคิดเห็นอยู่ ในระดับมาก                 
(X =3.99) ตามล าดับ ผู้วิจัยสามารถน าสาระส าคัญของการจัดการส่ิงแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน       
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง มาสังเคราะห์แสดงเป็นองค์ความรู้ได้ดังแผนภาพ 



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560336

 
 

สงเคราะห์เข้าใน S = Service mind และ A = Authority 

ยุทธศาสตร์การนุรักษ์ ฟื้นฟ ูการจัดการ
สิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน 

(ตัวแปรต้น) จักร ๔ 

ธรรมที่น าชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง 
การเพิ่มพื้นที่สีเขียว (S) (A) 

*เพิ่มที่ทั้งปุาบกและปุาชายเลน 

ก าหนดนโยบาย, น าไปสู่การปฏิบัติ,         

การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล (S) (A) 

*ใช้ประโยชน์เพื่อความสมดุลต่อระบบนิเวศ 

มาตรการทางกฎหมาย, ระบบก าจัดขยะ  
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรน้ า (S) (A) 

*แหล่น้ าได้รับการพัฒนาปรับปรุง 

ทุกภาคส่วนมีการสร้างจิตส านึกในการรักษา

การส่งเสริม สนับสนุนการจัดการขยะ (S) (A) 

*มีการสนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอย 

ระบบคัดแยก ฝังกลบ แปลงขยะเป็นพลังงาน 
เสริมสร้างความรู้แก่ทุกภาคส่วน (S) (A) 

ปลูกฝังทัศนคติ พฤติกรรมการบริโภค 
การเสริมสร้างภาพลักษณ์ ความมั่นใจ(S) (A) 

ความรับผิดชอบต่อสังคม คุณธรรมจริยธรรม 

ปฏิรูปเทสวาสะ (S) 

*สนับสนุนกระบวนการผลิตครบวงจร 

*จัดการสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ 

พุทธบูรณาการเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง 
 

 
    

   
             

(ตัวแปรตาม) 
PDCA 

วงจรแห่งวาม

(ตัวแปรต้น) สังคหวัตถุ ๔ 

ธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจ 

สัปปุริสูสังเสวะ (T) 

*เสริมสร้างสัมพันธภาพด้านสิ่งแวดล้อม 

ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ ค่านิยม 
อัตตสัมมาปณิธิ (T) 

*วิถีประชาธิปไตยเพื่อการอนุรักษ์ 

ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีไม่ทุจริต 
ปุพเพกตปุญญตา (I) 

*บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน 

พัฒนาองค์ความรู้ กลไกการจัดการ 

ทาน (T) 

*มีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลเพื่อนร่วมงาน 

*ให้ค าปรึกษาสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน 

ปิยวาจา (S) 

*ส่งเสริมให้บุคลากรมีปิยวาจา 

บริการประชาชนดว้ยอธัยาศัยไมตรี      

อัตถจริยา (T) 

*จัดสรรงบประมาณให้ผู้ประสบภยั 

ส่งเสริมคนดีต้นแบบที่อุทิศตนเพื่อส่วนรวม  
สมานัตตตา (A) 

*ส่งเสริมให้บุคลากรประพฤติตน       
เสมอต้นเสมอปลาย 

P =Plan (W) 

ก าหนดวัตถุประสงค์ 
วิธีการ ผู้รับผิดชอบ 
และการประเมินผล 

D = Do (I) 

การประสานแผน การ
จัดก าลังคน การน าทีม 
การสื่อสาร การจูงใจ 
C = Check (A) 

รายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบ
A = Act (A) 

ทบทวนผลลัพธ์ แก้ไข 
ปรับปรุง พัฒนา           

ท าให้เป็นมาตรฐาน 

Buddhism Integration 

ยุทธศาสตร์การนุรักษ์ ฟื้นฟ ูการจัดการ
สิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน 

(ตัวแปรต้น) จักร ๔ 

ธรรมที่น าชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง 
การเพิ่มพื้นที่สีเขียว (S) (A) 

*เพิ่มที่ทั้งปุาบกและปุาชายเลน 

ก าหนดนโยบาย, น าไปสู่การปฏิบัติ,         

การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล (S) (A) 

*ใช้ประโยชน์เพื่อความสมดุลต่อระบบนิเวศ 

มาตรการทางกฎหมาย, ระบบก าจัดขยะ  
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรน้ า (S) (A) 

*แหล่น้ าได้รับการพัฒนาปรับปรุง 

ทุกภาคส่วนมีการสร้างจิตส านึกในการรักษา

การส่งเสริม สนับสนุนการจัดการขยะ (S) (A) 

*มีการสนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอย 

ระบบคัดแยก ฝังกลบ แปลงขยะเป็นพลังงาน 
เสริมสร้างความรู้แก่ทุกภาคส่วน (S) (A) 

ปลูกฝังทัศนคติ พฤติกรรมการบริโภค 
การเสริมสร้างภาพลักษณ์ ความมั่นใจ(S) (A) 

ความรับผิดชอบต่อสังคม คุณธรรมจริยธรรม 

ปฏิรูปเทสวาสะ (S) 

*สนับสนุนกระบวนการผลิตครบวงจร 

*จัดการสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ 

พุทธบูรณาการเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง 

Buddhism Integration 

(ตัวแปรต้น) สังคหวัตถุ ๔ 
ธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจ 

สัปปุริสูสังเสวะ (T) 
เสริมสร้างสัมพันธภาพด้านสิ่งแวดล้อม 
ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ ค่านิยม 

อัตตสัมมาปณิธิ (T) 
วิถีประชาธิปไตยเพื่อการอนุรักษ์ 

ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีไม่ทุจริต 

ปุพเพกตปุญญตา (I) (R) 
บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน 

พัฒนาองค์ความรู้ กลไกการจัดการ 

ทาน (T) 
มีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลเพื่อนร่วมงาน 

ให้ค าปรึกษาสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน 
ให้ค าปรึกษาโครงการ กิจกรรม 

แผนงานด้วยความโปร่งใส  
ปิยวาจา (S) 

ส่งเสริมให้บุคลากรมีปิยวาจา 
บริการประชาชนดว้ยอธัยาศัยไมตรี      
เพื่อความเป็นเลิศด้านการบริการ 

 
อัตถจริยา (T) 

จัดสรรงบประมาณให้ผู้ประสบภัย 
ส่งเสริมคนดีต้นแบบที่อุทิศตนเพื่อส่วนรวม  

สมานัตตตา (A) 
ส่งเสริมให้บุคลากรประพฤติตน          

เสมอต้นเสมอปลาย 
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

SIRAWAT MODEL องค์ความรู้ของการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง 
S = Service mind การให้บริการสาธารณะ 

 
 

I = Integration การท างานแบบบูรณาการ 
R = Responsibility ความรับผิดชอบร่วมกับระบบการบริหาร  

A = Authority การปฏิบัติหน้าที่ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
W = Work การระบุงานชัดเจน   A = Achievement มุ่งผลสัมฤทธิ ์

T = Transparency ความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของภาคสังคม 

P =Plan (W) 
ก าหนดวัตถุประสงค์ 
วิธีการ ผู้รับผิดชอบ 
และการประเมินผล 

 
D = Do (I) 

การประสานแผน การ
จัดก าลังคน การน าทีม  
การสื่อสาร การจูงใจ 

 C = Check (A) 
รายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

A = Act (Ac) 
ทบทวนผลลัพธ์ แก้ไข 

ปรับปรุง พัฒนา           
ท าให้เป็นมาตรฐาน 

 

Buddhism Integration 

ยุทธศาสตร์การนุรักษ์ ฟื้นฟู การจดัการ
สิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยัง่ยืน 

(ตัวแปรต้น) จักร ๔ 
ธรรมที่น าชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง 

การเพิ่มพื้นที่สีเขียว (S) (A) 
เพิ่มที่ทั้งปุาบกและปุาชายเลน 

ก าหนดนโยบาย, น าไปสู่การปฏิบัติ,         
รักษาระบบ, สร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม  

 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล (S) (A) 
ใช้ประโยชน์เพื่อความสมดุลต่อระบบนิเวศ 
มาตรการทางกฎหมาย, ระบบก าจัดขยะ  

การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรน้ า (S) (A) 
แหล่น้ าได้รับการพัฒนาปรับปรุง 

ทุกภาคส่วนมีการสร้างจิตส านึกในการรักษา
คุณภาพน้ า ผิวดิน และแหล่งน้ าใต้ดิน 

การส่งเสริม สนับสนุนการจัดการขยะ (S) (A) 
มีการสนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอย 

ระบบคัดแยก ฝังกลบ แปลงขยะเป็นพลังงาน 

เสริมสร้างความรู้แก่ทุกภาคส่วน (S) (A) 
ปลูกฝังทัศนคติ พฤติกรรมการบริโภค 

การเสริมสร้างภาพลักษณ์ ความมั่นใจ(S) (A) 
ความรับผิดชอบต่อสังคม คุณธรรมจริยธรรม 

ปฏิรูปเทสวาสะ (S) (R) 
สนับสนุนกระบวนการผลิตครบวงจร 
จัดการสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ 
การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

พุทธบูรณาการเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง 

Buddhism Integration 



337วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
 

 

6. อภิปรายผล 
จากการศึกษาข้อมูลยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่าง

ยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง โดยภาพรวม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม   
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (X =3.92) เพราะการจัดการสิ่งแวดล้อม จะต้องมุ่งไปสู่นโยบายการ
จัดการระบบสิ่งแวดล้อมเป็นประการส าคัญ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การสร้างนโยบายด้าน
สิ่งแวดล้อมของผู้น า เพราะมีอิทธิพลต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การจัดการ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ วิสัยทัศน์ นโยบายด้านสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา คุณธรรม
จริยธรรม รวมทั้งการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน เพราะจะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ได้รับความไว้วางใจในการบริหารงาน และการท างานอย่างที่ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูชัยพัชรสถิต (พรชัย      
สวาทะนันทน์) (2557) ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในศาสนสถาน เพ่ือการเรียนรู้
ธรรมะ: กรณีศึกษา วัดราชพฤกษ์ อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ผลการศึกษา พบว่า บริบท
สิ่งแวดล้อมของวัดมีสภาพปัญหาที่ต้องปรับปรุงเพ่ือการเรียนรู้ 3 ด้าน คือ กายภาพ บุคลากรของวัด 
และการเรียนรู้ธรรมะ สอดคล้องกับ พระครูสมุห์ณัฏฐเสฏฐ์ อธิญาโณ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การ
พัฒนาการบริหารจัดการการสาธารณูปการของพระสังฆาธิการ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 11 
ผลการวิจัย พบว่า สภาพของวัดและสิ่งแวดล้อมควรจะได้ด าเนินการปลูกต้นไม้ภายในบริเวณวัดให้มี
ความร่มรื่น เน้นการปลูกต้นไม้ การจัดสวนหย่อม (2559) สอดคล้องกับ บัญชายุทธ นาคมุจลินท์ ได้
วิจัยเรื่อง “วิเคราะห์การบริหารองค์กรในการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาของศูนย์การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดอุทัยธานี” พบว่า การบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ได้นั้นต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของทฤษฎีและหลักการบริหารทั่วไป เพ่ือจะได้นาความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการท างาน สถานการณ์และสิ่งแวดล้อม 2559 และสอดคล้องกับสานุ 
มหัทธนาดุลย์ ได้วิจัยเรื่อง ชีววิทยาเชิงพุทธ : ระบบความสัมพันธ์ของชีวิตและสิ่งแวดล้อม และการ
สร้างปัจจัยเกื้อกูลต่อการพัฒนาชีวิตตามหลักสัปปายะ พบว่า ระบบความสัมพันธ์ของชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมตามหลักชีววิทยาเชิงพุทธมีเซลล์และพันธุกรรมเป็นความสัมพันธ์ของชีวิต ส่วน
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมเป็นไปใน 2 มิต ิคือ มิติความสัมพันธ์ของการอาศัยอยู่
ร่วมกันในระบบนิเวศระหว่างสิ่งมีชีวิตด้วยกันและมิติความสัมพันธ์มุมกว้างระหว่างสิ่งมีชีวิตกับ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ทุกมิติอาศัยหลักภาวะธ ารงดุล ซึ่งเป็นหลักการสาคัญทางชีววิทยามีการ
ปรับตัวของร่างกายในการด ารงอยู่ในสภาวะแวดล้อมตามธรรมชาติได้อย่างกลมกลืนสอดประสาน
กับธรรมชาติ (2559) ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน
อย่างยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง ได้แก่ อายุ และปัจจัย เพศ ระดับ
การศึกษา ต าแหน่ง รายได้ต่อเดือน และประสบการณ์ในการท างาน ไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดการ
สิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง มีความสอดคล้อง
กับงานวิจัยของรุ่งทิพย์ บ ารุงสุข (2555) ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม 



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560338
๑๔ 

 

กรณีศึกษา เขตลุ่มแม่น้ ากรอง อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการศึกษา พบว่า การทดสอบ
สมมติฐาน อายุ อาชีพ และรายได้ แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและผลการจัดการสิ่งแวดล้อมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  
 ผลการศึกษา พบว่า ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ส่งผลต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน
อย่างยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง พบว่า ปัจจัยยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟมีูอิทธิพลต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัด
ระยอง โดยรวม อยู่ในระดับต่ า มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ .293 ท านายการจัดการ
สิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง ได้ร้อยละ 0.78 
ปัจจัยที่มีผลต่อยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟู มีจ านวน 2 ด้าน ด้านสามารถน าไปปฏิบัติได้ ด้านเป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน และปัจจัยที่ไม่มีอิทธิพลต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง ได้แก่ มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน มีความสอดคล้องกับงานวิจัย
ของเยาวลักษณ์ สุตะโคตร (2553) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง “การพัฒนาภาวะผู้น าของพนักงาน
เทศบาล: กรณีส านักงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร” พบว่า การพัฒนาภาวะผู้น าและมีเจตคติต่อการ
ใช้ภาวะผู้น า หลังการฝึกอบรมดีกว่าก่อนการฝึกอบรม และพนักงานเทศบาลทุกคนให้ความส าคัญ
ต่อการศึกษาแนวทางการน าภาวะผู้น ามาใช้ในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ได้รับ
การพัฒนาสู่มาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น  

ผลการศึกษา พบว่า หลักจักร 4 ส่งผลต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจังหวัดระยอง พบว่า ปัจจัยการบริหารงานตามหลักจักร 4            
มีอิทธิพลต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในจังหวัด
ระยอง โดยรวมอยู่ในระดับต่ า มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ .331 ท านายการจัดการ
สิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง ได้ร้อยละ 10.00 
ปัจจัยการบริหารงานหลักจักร 4 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจ านวน 2 ด้าน        
อัตตสัมมาปณิธิ การตั้งตนไว้ชอบ ตั้งตนไว้ถูกวิถี และด้านที่ไม่มีอิทธิพลต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
ชุมชนอย่างยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง ได้แก่ ด้านสัปปุริสูสังเสวะ      
คบคนดี เสวนาคนดี ด้านปฏิรูปเทสวาสะ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี อยู่ในถิ่นที่เหมาะสม มีความสอดคล้อง
กับงานวิจัยของนฤนันท สุริยมณี และคณะ (2549) มหาวิทยาลัยมหิดล รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์        
เรื่อง “คุณธรรมจริยธรรมที่มีผลต่อการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบล”  ผลการศึกษา 
พบว่า จุดเด่นในการบริหารงานที่ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลที่เป็นกลุ่มตัวอย่างได้รับรางวัลที่ 1 
ประเภทการบริหารจัดการที่ดีประจ าปี 2547 ได้แก การบริหารจัดการ ส่วนหลักคุณธรรมองค์การ
บริหารส่วนต าบล (อบต.) ที่ท าการศึกษาส่วนใหญ่ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของกฎหมายอย่าง 
เคร่งครัด  
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7. กิตติกรรมประกาศ 
 บทความวิจัยเรื่อง “พุทธบูรณาการเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง” ฉบับนี้จัดท าขึ้นตามหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้
ส าเร็จลงได้ด้วยดีเพราะได้รับความเมตตาและการช่วยเหลือแนะน าอย่างดียิ่งจากอาจารย์ที่ปรึกษา
ดุษฎีนิพนธ์และกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ที่กรุณาให้ค าแนะน า ตลอดจนช่วยตรวจสอบความถูกต้อง
ทั้งด้านภาษา เนื้อหาสาระ ความครบถ้วนถูกต้องตามหลักวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และวิธีการ
เขียนเป็นอย่างด ี 
  ขอกราบขอบพระคุณผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
เพ่ือการเก็บรวบรวมข้อมูล ตลอดถึงผู้เชี่ยวชาญที่ได้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group 
Discussion) ทุกรูป ทุกท่าน ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์มาร่วมแสดงความคิดเห็นพร้อมข้อเสนอแนะ  
ในการสนทนา และชี้แนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขให้ผลงานวิจัยครั้งนี้ดียิ่งขึ้นไป 
 ขอขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ ช่วยแนะน าและจุดประกาย
แนวคิดในการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตครั้งนี ้ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยทุกรูป ทุกท่าน ที่กรุณาให้ค าแนะน าและอ านวยความสะดวกในการเรียนการสอน    
การจัดกิจกรรม การประชุมสัมมนาวิชาการและการอ านวยการติดต่อภายในส านักงาน ตลอดจน
กัลยาณมิตรร่วมรุ่นที่ 3 และกัลยาณมิตรต่างรุ่นผู้เป็นแบบอย่างด้านการท าดุษฎีนิพนธ์และเป็นมิตร
ที่ดีมีน้ าใจ ในการเขียนดุษฎีนิพนธ์ และที่ส าคัญขอกราบขอบพระคุณ พระครูปริยัติสุวัฒนาภรณ์ 
(ประภาส จนฺทวณฺโณ) เจ้าอาวาสวัดทับมา เจ้าคณะต าบลทับมา ที่ได้ให้ทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอก
ในครั้งนี้  
 
8. ข้อเสนอแนะ  

การศึกษาวิจัยเรื่อง “พุทธบูรณาการเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 

8.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรท าการศึกษาข้อมูลพ้ืนที่ เพ่ือเก็บรวมรวบเป็นข้อมูล

พ้ืนฐานของปัญหา ในชุมชนแต่ละชุมชน เพ่ือน ามาเข้าสู่ที่ประชุมปรึกษาหารือ และก าหนดแนวทาง
ในการพัฒนาชุมชน และท าการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน 

2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรท าการประชาสัมพันธ์การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน
อย่างย่ังยืนให้ประชาชนได้รับทราบ เพ่ือร่วมเสนอแนวทางการการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่าง
ยั่งยืนของชุมชนต่อไป  
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3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรน าพุทธบูรณาการเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน
อย่างยั่งยืนมาประยุกต์ใช้ในก าหนดนโยบาย เพ่ือพัฒนาชุมชนให้เกิดความอย่างยั่งยืน 

4) รัฐบาลควรสนับสนุน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และจัดให้มีการอบรมบุคลากร    
เพ่ือเป็นการสนับสนุนการพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืนให้เกิดประสิทธิภาพ 
  8.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 1. ด้านยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นควรมีการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวทั้งปุาบก ปุาชายเลน ด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชนและมีการใช้
ประโยชน์อย่างเหมาะสม เกิดสมดุลต่อระบบนิเวศ และควรเสริมสร้างจิตส านึก ความรู้ ความเข้าใจ
แก่ทุกภาคส่วน สร้างภาคีเครือข่าย เพ่ือการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ิมมากข้ึน 
  2. ด้านการบริหารงานตามหลักจักร 4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีหลักการ
บริหารในด้านสัปปุริสูสังเสวะ คบคนดี เสวนาคนดี ควรมีการการจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมชุมชน
เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรมากข้ึน และการเสริมสร้างผู้น าชุมชนต้นแบบและรณรงค์
ให้บุคลากรมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลิตผลงานจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมมากขึ้น 
  3. ด้านการบริหารงานตามหลักสังคหวัตถุ 4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีหลัก
ด้านสมานัตตตา การวางตนเสมอต้นเสมอปลายเพ่ิมมากขึ้น โดยการส่งเสริมให้บุคลากรวางตน
เหมาะสมแก่ฐานะ ภาวะบุคคล เหตุการณ์และสิ่งแวดล้อม และมีการส่งเสริมให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ประพฤติตนให้เสมอต้นเสมอปลาย 
  4. ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน ตามวงจรแห่งความส าเร็จ (PDCA) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรปรับปรุงเพ่ิมทุกๆ ด้าน แต่ควรเน้นในด้านการตรวจสอบผลการ
ด าเนินงาน (Check) เพ่ิมมากขึ้น มีการเน้นการตรวจสอบแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือที่จะน าพุทธบูรณาการเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง ไปใช้อย่างยั่งยืนต่อไป 

8.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
1) ควรท าการศึกษาวิจัยประสิทธิผลการพัฒนาชุมชนเชิงพุทธบูรณาเพ่ือการจัดการ

สิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง 
2) ควรท าการศึกษาวิจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนเชิงพุทธบูรณา

การแบบยั่งยืนของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง 
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การสร้างแผนชีวิตแบบพอเพียงตามแนวนาถกรณธรรมของชุมชนในภาคเหนือ 
A LIFE IN CREATE WITH SUFFICIENCY OF NATHAKARANADHAMMA IN 

NORTHERN COMMUNITY 
 

นายศุธธันย์ ไชยสองวรัชญ์ 
 

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้ มุ่งวิเคราะห์รูปแบบการสร้างแผนชีวิตแบบพอเพียงตามหลักนาถกรณ

ธรรมของชุมชนในภาคเหนือ โดยการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญใน 3 หมู่บ้าน ครอบคลุมพ้ืนที่ 
3 จังหวัดทางภาคเหนือของประเทศ จากการวิเคราะห์ พบว่า มีประเด็นส าคัญ 4 ด้าน ประกอบด้วย 
1. การพัฒนาด้านสภาพแวดล้อม 2. การพัฒนาด้านศีลธรรม 3. การพัฒนาด้านจิตใจ/สังคม และ 4. 
การพัฒนาด้านสติปัญญา โดยการพัฒนาแต่ละด้านมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน ไม่มีหลักการอย่างใด
อย่างหนึ่งที่มีความโดดเด่นกว่ากัน และเป็นการด าเนินไปอย่างบูรณาการอาศัยซึ่งกันและกัน การ
พัฒนาชุมชนที่ประสบความส าเร็จและยั่งยืนคือการพัฒนาตามแนวทางพระพุทธศาสนาที่แสดงไว้ใน
รูปแบบการพัฒนาชุมชนตามหลักนาถกรณธรรม 
ค าส าคัญ: ชีวิตพอเพียง, นาถกรณธรรม, เศรษฐกิจพอเพียง 
 

ABSTRACT 
This Journal focused to investigate the model of community development 

at north community by collecting data from 3 villages covering in 3 provinces in 
Thailand Northern region. From the analysis, it was found that there were four 
items as follows: 1) the environmental development, 2) the Self–Development, 3) 
The social development, 4. The windom development. However, the development 
of each side is linked and interrelated and integrated into each other. Therefore, 
the sustainable and effective of community development is the development in 
line with Buddhism that has already demonstrated in the community development 
based on the Nathakaranadhamma. 
Keywords: A life of sufficiency, Nathakaranadhamma, Sufficiency Economy 
 
 
 
                                                           

หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยั
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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1. บทน า 
การพัฒนาศักยภาพบุคคลให้มีความรู้ความสามารถเพ่ือการพ่ึงพาตนเองได้ การที่บุคคลหนึ่ง

จะสามารถพ่ึงตนเองได้นั้นต้องผ่านกระบวนการฝึกฝน อบรม หล่อหลอม จนกลาย เป็นผู้สามารถ
พ่ึงตนเองได้ในที่สุด เพ่ือน าไปสู่การพ่ึงตนเอง (พระธรรมเมธาภรณ์ (ระแบบ ฐิตญาโณ), 2542) 
พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาไว้ในปฐมนาถสูตรและทุติยนาถสูตร ซึ่งว่าด้วยเรื่องของ
ธรรมส าหรับการพ่ึงตนเอง ประกอบด้วย หลักธรรม 10 ข้อ ได้แก่ 1) ความประพฤติดี 2) ความใฝ่รู้ 3) 
ความมีเพ่ือนที่ดี 4) ความว่าง่าย 5) ความขวนขวายในกิจการ 6) ความฝักใฝ่ในคุณธรรม 7) ความ
ขยันหมั่นเพียร 8) ความพอเพียง 9) มีสติ และ 10) ประกอบด้วยปัญญา (องฺ. ทสก. (ไทย) 
24/17/25) หลักการพ่ึงตนเอง เป็นหลักการที่มีการกล่าวถึงและน ามาใช้ในการพัฒนาสังคมอย่าง
แพร่หลายมากในสังคมปัจจุบัน จนอาจกล่าวได้ว่า การพ่ึงตนเองเป็นแนวทางการพัฒนาอย่างหนึ่ง 
ซึ่งตั้งต้นจากความเข้าใจในธรรมชาติของคน ในฐานะที่เป็นมนุษย์ อย่างน้อยที่สุดก็ย่อมมีพลัง 
สติปัญญา ความสามารถที่อยู่บนพ้ืนฐานทางธรรมชาติ และสาเหตุที่ช่วยตนเองไม่ได้ก็เพราะถูกปิด
กั้นในการที่จะพัฒนาตนเองจากปัจจัยส่ิงแวดล้อม ครอบครัว เศรษฐกิจ สังคม การเมือง สามารถ
ก าหนดเป้าหมายและการตัดสินใจของตนเองได้ ยืนอยู่บนความสามารถของตนเองได้ สามารถใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ได้ และมีความสามารถที่จะพ่ึงตนเอง การพัฒนาหรือการสร้างที่
พ่ึงตนเองต้องเริ่มต้นจากตนเองเพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี ซึ่งรูปแบบนี้ได้เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัย
พุทธกาลที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนในนาถสูตร ตามหลักฐานที่ปรากฏในทุติยนาถสูตร (องฺ.ทสก. (ไทย) 
24/18/34-38) การมีวิถีชีวิตพอเพียงที่เหมาะสมตามพุทธวิถี เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ มีทุนทางสังคม มี
วิถีชีวิตที่เรียบง่าย ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไป ยึดถือและศรัทธาต่อ
พระพุทธศาสนา และได้ท าหน้าที่ของอุบาสกอุบาสิกา และชาวพุทธที่ดี ถึงแม้ว่ายังถือประเพณีเดิม
อยู่บ้าง ทั้ง ๆ ที่การปฏิบัติในวิถีชีวิตประจ าวันตามหลักค าสอนของพระพุทธศาสนา การศึกษาวิจัยนี้ 
มุ่งที่จะถ่ายทอดและน าเสนอหลักนาถกรณธรรม ว่าจะสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนได้อย่างไร 
และหาแนวทางที่จะให้ชุมชนได้ปฏิบัติหลักค าสอนของพระพุทธศาสนา เพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์
แบบในกระบวนการ พัฒนาและส่งเสริมวิถีชีวิตให้มีการพัฒนาแบบยั่งยืนอย่างแท้จริง หลักนาถกรณ
ธรรม จึงมีความเหมาะสมที่จะน าไปประยุกต์ในการด า เนินชีวิตประจ าวัน และมีรูปแบบหรือ
กระบวนการเป็นขั้นตอนต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาชุมชนแบบพอเพียง รูปแบบการสร้างแผนชีวิตแบบ

พอเพียงตามหลักนาถกรณธรรม ของชุมชนในภาคเหนือ 
 

3. ขอบเขตการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ปรับใช้แนวคิดการพัฒนาชุมชน หลักนาถกรณธรรม และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง เพ่ือเป็นกรอบในการวิเคราะห์  ประกอบด้วย 1. การพัฒนาด้านสภาพแวดล้อม 
ประกอบด้วย นาถกรณธรรม ประการที่ (2) พาหุสัจจะ ได้เล่าเรียนสดับฟังมาก (5) กิงกรณีเยสุ 
ทักขตา เอาใจใส่กิจธุระของเพ่ือนร่วมหมู่คณะ (7) วิริยะ ความขยันหม่ันเพียร อันได้แก่ การที่คนใน
ชุมชนเป็นคนที่ ใฝ่ เรียนรู้  ขวนขวายการงาน ขยันหมั่นเพียร  2. การพัฒนาด้านศีลธรรม 
ประกอบด้วย นาถกรณธรรม ประการที่ (1) ศีล มีความประพฤติดี (6) ธัมมกามตา เป็นผู้ใคร่ธรรม 
อันได้แก่ การที่คนในชุมชนเป็นคนที่มีระเบียบวินัย ฝักใฝ่ในธรรม 3. การพัฒนาด้านจิตและสังคม 
ประกอบด้วย นาถกรณธรรม ประการที่ (3) กัลยาณมิตตตา มีมิตรดีงาม (4) โสวจัสสตา เป็นคนว่า
ง่าย ฟังเหตุผล (8) สันตุฏฐี มีความสันโดษ อันได้แก่ การที่คนในชุมชนเป็นคนที่มีเพ่ือนดี เป็นคนว่า
ง่าย อยู่อย่างพอเพียง 4. พัฒนาด้านสติปัญญา ประกอบด้วย นาถกรณธรรม ประการที่ (9) สติ มี
สติ (10) ปัญญา มีปัญญา อันได้แก่ การที่คนในชุมชนเป็นคนที่มีสติ เกิดปัญญา ซึ่งผู้วิจัยได้คัดเลือก
มาจ านวนทั้งสิ้น 3 หมู่บ้าน ใน 3 จังหวัดทางภาคเหนือ ประกอบด้วย จังหวัดล าพูน จังหวัดเชียงราย 
และจังหวัดล าปาง 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) รูปแบบการวิจัยและ
พัฒนา (Research and Development) มุ่งศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากคัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถ
กถา วรรณกรรมพุทธศาสนา และศาสตร์สากลในปัจจุบัน ทั้งในส่วนที่เป็นแนวคิด ทฤษฎี และ
ปฏิบัติการ การพัฒนาชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง ในประเด็นที่เกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาชุมชนตาม
หลักนาถกรณธรรม  

1. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Source of Data) 
การศึกษารวบรวมข้อมูลจากพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พุทธศักราช 2539 และศึกษารวบรวมข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับหลักนาถกรณธรรม หลักการพัฒนา
ชุมชน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์ของพระราชา 

1.1 หนังสือ ได้แก่ เอกสาร วารสาร ที่เกี่ยวข้องชุมชน รวมทั้งจากเอกสาร ผลงานวิจัย 
และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

1.2 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ เว็บไซต์หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของการ
พัฒนาชุมชน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Source of Data)  
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โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบบสังเกตแบบมีส่วนร่วม และแบบสนทนากลุ่มย่อย ที่ใช้
ในการศึกษา ดังนี้ 

2.1 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In - Depth Interview) เพ่ือศึกษาวิถีการด าเนินชีวิตใน
ชุมชน ประเพณีความเชื่อ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน วิถีชุมชน 
ความสัมพันธ์ของคนในหมู่บ้าน การยอมรับกฎ ระเบียบวิธีปฏิบัติของคนในหมู่บ้าน การรับรู้และมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านชุมชน การน าหลักค าสอนของพระพุทธศาสนา หรือ “หลักนาถกรณ
ธรรม” เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา การพัฒนาจิตใจ สังคม ส่วนรวม โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

2.2 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participatory Observation) ผู้วิจัยสังเกตพฤติกรรม
วิถีชีวิตของประชาชนในชุมชน ทั้งปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในวิถีการเรียนรู้ของชุมชน โดยผู้วิจัยได้เข้า
พักอาศัยภายในชุมชนในช่วงการเก็บข้อมูล สังเกตและเข้าร่วมในกิจกรรมของชุมชน เช่น ในเรื่อง
ของการท ามาหากิน การประกอบอาชีพ การร่วมในพิธีกรรมตามประเพณีของชุมชน 

2.3 การสนทนากลุ่มย่อย (Focus group) ผู้วิจัยใช้การสนทนากลุ่มย่อยเป็นเวทีชุมชน
ที่อาศัยการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ภายใต้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคนในชุมชนเพ่ือให้เกิด
องค์ความรู้ที่น ามาเป็นแนวทางการพัฒนาชุมชน การเก็บรวบรวมข้อมูลจึงเป็นไปด้วยการวิเคราะห์
และสังเคราะห์ข้อมูลที่สมบูรณ์ 

 

5. ผลการวิจัย 
แนวคิด ทฤษฎี และปฏิบัติการ การพัฒนาชุมชน ในประเด็นที่เกี่ยวกับรูปแบบการสร้าง

แผนชีวิตแบบพอเพียงตามแนวนาถกรณธรรม แล้วน าเสนอด้วยกระบวนการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ ในเชิงพรรณนาโวหาร ซึ่งได้สรุปผลการวิจัย ตามประเด็นดังนี้ 

5.1 แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาชุมชน การศึกษาวิจัยแสดงให้เห็นว่า การพัฒนาเป็นการ
เรียนรู้ ฝึกหัดพัฒนาตนให้เต็มศักยภาพของมนุษย์ เพราะการมีศักยภาพที่ดีจะท าให้ชีวิตดีงาม ท าให้
โลกรื่นรมย์และท าให้สังคมมีแต่สันติสุข โดยมนุษย์สามารถพัฒนาให้รู้ ให้เข้าใจ ให้ท าได้ ให้ท าเป็น  
ท าให้งดงามและท าให้เป็นประโยชน์ พร้อมๆ กัน 4 ทาง คือ การพัฒนาทางด้านกายภาพ การ
พัฒนาศีลธรรมและหรือการพัฒนาสังคม การพัฒนาทางด้านจิตใจ และการพัฒนาทางด้านปัญญา 

5.2 หลักการการพัฒนาชุมชนตามหลักนาถกรณธรรม การศึกษาวิจัยแสดงให้เห็นว่า
หลักการการพัฒนาชุมชนตามหลักนาถกรณธรรม ส่งเสริมการพึ่งตนเอง การท าตนให้เป็นที่พ่ึงของ
ตนเองได ้สามารถเป็นส่วนร่วมที่ดีของชุมชน ไม่ท าตนให้เป็นปัญหาหรือภาระถ่วงหมู่คณะ ซึ่งจะช่วย
ให้ชุมชนอยู่ร่วมกันด้วยดี การประพฤติธรรมส าหรับสร้างที่พ่ึงแก่ตนเอง ล้วนต้องพ่ึงพิงอาศัยหลักธรรม
ที่เรียกว่า นาถกรณธรรม 1o ประการ ได้จ าแนกการสร้างแผนชีวิตแบบพอเพียง เป็น 4 ด้าน ดังนี้ 

5.2.1 การพัฒนาด้านสภาพแวดล้อมหรือทางกายภาพ  
สภาพแวดล้อมถือเป็นปัจจัยพ้ืนฐานแห่งการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์เบื้องต้นตาม

กระบวนการของหลักนาถกรณธรรม ที่จะพัฒนามนุษย์ให้เป็นคนดีให้มีความสุขความเจริญตาม
หลักการ พัฒนาชุมชนพอเพียง ซึ่งการพัฒนามนุษย์ในที่นี้ จะวิเคราะห์ที่หลักนาถกรณธรรม 3 
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ประการ คือ ใฝ่เรียนรู้ (พาหุสัจจะ) ขยันหมั่นเพียร (วิริยารัมภะ) ขวนขวายกิจของหมู่ (กิงกรณีเยสุ 
ทักขตา) ดังจะแสดงให้เห็นต่อไปนี้ 

พาหุสัจจะ ได้ศึกษาสดับมาก คือ ศึกษาเล่าเรียนสดับตรับฟังมาก อันใดเป็นสายวิชา
ของตน หรือตนศึกษาศิลปวิทยาใด ก็ศึกษาให้ช่ าชอง มีความเข้าใจกว้างขวางลึกซึ้งรู้ชัดเจนและ
ใช้ได้จริง พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการศึกษาเล่าเรียน เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่าง
ถูกต้อง (สัมมาทิฏฐิ) กับค่านิยมในการบริโภคที่ไม่รู้จักประมาณในการบริโภค พระพุทธศาสนาสอนให้
บริโภคอย่างมีคุณค่าและพอเหมาะแก่การด ารงชีวิตอยู่ได้เท่านั้น ฉะนั้น การใช้พาหุสัจจะในการเรียน
ให้เกิดปัญญา เพ่ือการรู้เท่าทันโลก จึงเป็นสิ่งส าคัญ ที่จะท าให้อยู่ในโลก โดยไม่ตกไปในกระแสวัตถุ
นิยมแห่งการบริโภคนิยมนี้ 

วิริยารัมภะ เพียรเพ่ือละความชั่ว ประพฤติความดี คุณธรรมข้อนี้ช่วยให้คนละความชั่ว
ประพฤติความดี เพราะในการละความชั่วจะต้องใช้ความพยายาม เพราะความชั่วละได้ยาก แต่เมื่อ
ใช้ความพยายามให้มากก็สามารถละได้ เช่นคนที่เสพสิ่งเสพติด เช่น ยาบ้า สุราหรือเฮโรอีน ถ้าไม่
พยายามเลิกอย่างเด็ดขาด ย่อมไม่สามารถจะเลิกได้ แม้การท าความดีก็ท ายาก ต้องมีความเพียรพยายาม 
จึงจะสามารถท าความดีได้ เพราะฉะนั้น คนที่มีความขยันหมั่นเพียรจึงจะพ่ึงตนเองได้ส่วนคนที่เกียจ
คร้านไม่สามารถจะพ่ึงตนเองได้ 

กิงกรณีเยสุ ทักขตา ขวนขวายกิจของหมู่ คือ เอาใจใส่ช่วยเหลือธุระและกิจการของชน
ร่วมหมู่คณะ ญาติ เพื่อนฟ้อง และของชุมชน รู้จักใช้ปัญญาไตร่ตรองหาวิธีด าเนินการที่เหมาะ ท าได้ 
จัดได้ ให้ส าเร็จเรียบร้อยด้วยดี การท าประโยชน์ต่อสังคม เป็นสิ่งส าคัญท่ีเน้นการเสียสละทั้งแรงกาย
แรงใจก าลังทรัพย์และสติปัญญา เป็นการปฏิบัติที่ยากยิ่งในสังคม  

การพัฒนาหรือการสร้างแผนชีวิตแบบพอเพียง ด้านสภาพแวดล้อม เป็นการเกื้อกูล
เกื้อหนุนและพ่ึงพาตนเองด้วยการสร้างรั้วรอบขอบชิดปิดกั้นความชั่ว ความไม่ดีเข้าสู่ตนเอง 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ว่า การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี จึงถือได้ว่าเป็นการสร้าง
แผนชีวิตแบบชุมชนพอเพียง ประการแรก 

5.2.2 การพัฒนาด้านศีลธรรมหรือการพัฒนาสังคม 
การเตรียมปัจจัยพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตแบบพอเพียงเป็นกระบวนการของนาถกรณ

ธรรม ที่จะเอ้ืออ านวยช่วยเหลือสนับสนุนเกื้อกูลให้ได้อยู่ในถิ่นที่เหมาะสม ท าให้ตั้งตนได้อย่างมั่นคง 
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ท าให้ด าเนินชีวิตไปสู่จุดหมายได้อย่างราบรื่นไม่มีอุปสรรค 
นาถกรณธรรมในหมวดนี้ได้บ่งบอกถึงพ้ืนฐานของบุคคลถึงในอดีตว่า เป็นบัณฑิต เป็นคนดี เป็นคน
ฉลาด แล้วเป็นอุปกรณ์เกื้อสนับสนุนให้ได้อยู่ในถิ่นที่ดี มีบัณฑิตช่วยอบรมฝึกฝนให้เป็นคนดีไปใน
กาลต่อมาด้วย หรือที่เรียกอีกประการว่าเป็นการสร้างหลักประกันให้กับตนเอง จะวิเคราะห์ที่หลัก
นาถกรณธรรม 2 ประการ คือ มีวินัย (ศีล) ใฝ่ในธรรม (ธรรมกามตา) ดังจะแสดงให้เห็นต่อไปนี้  

ศีล ประพฤติดีมีวินัย คือ ด าเนินชีวิตโดยสุจริต ทั้งทางกาย ทางวาจา มีวินัย และ
ประกอบสัมมาชีพ ที่ส าคัญ คือ การรักษากาย วาจา ให้เรียบร้อย ศีลประจ าวันของฆราวาสที่จ าเป็น
มาก คือ ศีล 5 แต่ละข้อนั้นเป็นเครื่องรักษากาย วาจา ให้ปกติเรียบร้อย เพราะหากไม่รักษาศีลกาย 



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560348

วาจา ก็จะประพฤติชั่วผิดปกติมนุษย์เป็นคนทุศีลจะประพฤติชั่วร้าย ท าลายความก้าวหน้าในชีวิตตนเอง 
พึงคบไม่ได้ แต่ผู้ที่รักษาศีล ย่อมเป็นคนประพฤติด ีมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิต เพราะฉะนั้น ศีลจึง
เป็นที่พ่ึงในชีวิตได้ ข้อส าคัญขอให้น าศีลมาปฏิบัติอย่างจริงจัง มิใช่ถือศีลเพียงเป็นประเพณีเท่านั้น 
ศีลมิใช่เพียงแค่รักษากาย วาจาเท่านั้น ยังเป็นหลักประกันชีวิต ทรัพย์สิน ครอบครัว สังคม และ
สติปัญญา อีกด้วย  

ธรรมกามตา เป็นผู้ใคร่ธรรม คือ รักธรรม ชอบศึกษา ค้นคว้า สอบถามหาความรู้หา
ความจริง รู้จักพูด รู้จักรับฟังสร้างความรู้สึกสนิทสนมสบายใจ ชวนให้ผู้ อ่ืนอยากเข้ามาปรึกษาร่วม
สนทนา ความใคร่ในธรรมที่ชอบ มีความปรารถนาในทางที่ชอบ ไม่ปรารถนาในทางที่ชั่ว เช่น มี
ความปรารถนาทรัพย์สินเงินทองในทางที่ชอบธรรม ไม่ปรารถนาอยากได้ในทางทุจริต เมื่อตั้งความ
ปรารถนาในทางที่ถูกต้องเช่นนี้ ก็จะประกอบการงานในทางสุจริต ท าให้ได้ลาภยศโดยชอบ ตรงข้าม
หากตั้งความปรารถนาในทางชั่ว ก็จะประกอบการงานในทางทุจริตท าให้ชีวิตประสบความเดือดร้อน 
พ่ึงตนเองในทางดีไม่ได ้

การพัฒนาตนเองนั้น ต้องเกิดจากบุญซึ่งหมายถึงความดี เป็นบุคคลที่ประพฤติดี
ปฏิบัติชอบทางกายวาจาและใจ การท าบุญท าได้โดยย่อ 3 วิธี คือ 1.การให้ทาน 2.การรักษาศีล 
และ 3. การเจริญภาวนา การได้ท าบุญท าความดีเอาไว้ในกาลก่อน ท าให้เป็นคนมีชีวิตอยู่ด้วยความ
ไม่ประมาทท าให้เป็นคนที่ได้เตรียมปัจจัยพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นในการด าเนินชี วิตเอาไว้ เพ่ือใช้เป็น
ประโยชน์เกื้อกูลสนับสนุน ส่งเสริมให้การด าเนินชีวิตเป็นไปด้วยความราบรื่นไม่มีอุปสรรคเป็นชีวิตที่
ด าเนินไปสู่สิ่งที่ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป ทั้งในชาตินี้และชาติหน้า เป็นต้นเหตุให้ได้สิ่งที่พ่ึงปรารถนาอันได้แก่
มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติ 

การด าเนินชีวิตให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผน ขนบธรรมเนียมประเพณี 
วัฒนธรรม ศีลธรรมของศาสนาของสังคม ละเว้นจากการกระท าที่ขัดต่อกฎหมายและจริยศาสตร์อัน
ดีงาม เป็นต้น จึงเป็นการปรับเข็มทิศแห่งชีวิตให้ด าเนินไปในทิศทางท่ีถูกต้อง 

การพัฒนาหรือการสร้างแผนชีวิตแบบพอเพียง ด้านศีลธรรม จึงเป็นการพ่ึงพาตนเอง
ด้วยการสร้างหลักประกันให้ตนเองอย่างมั่นคง สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ว่า 
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี จึงถือได้ว่าเป็นการสร้างแผนชีวิตแบบ
ชุมชนพอเพียง ที่สร้างความมั่นคงให้กับชีวิตอย่างยั่งยืน 

5.2.3 การพัฒนาทางด้านจิตใจ 
การเตรียมปัจจัยในการด ารงชีวิตแบบพอเพียงเป็นกระบวนการของนาถกรณธรรม ที่

จะปรับสมรรถภาพของจิตใจให้มีสุขภาพดี คือ การฝึกปฏิบัติเพ่ือปรับจิตวิญญาณความรู้สึก ให้มี
ปฏิกิริยา มีความรู้สึกไปในทางที่ดี ที่เหมาะสม ที่ไม่ท าให้ตัวเอง เดือดร้อน เป็นทุกข์ ส าหรับการฝึก
ปฏิบัติเพื่อท าปฏิกิริยาให้เป็นไปในทางที่ดีที่เหมาะสมกับมนุษย์และให้ท าปฏิกิริยาไปในทางเดียวกัน
ไม่ขัดแย้งกัน จะวิเคราะห์ที่หลักนาถกรณธรรม 3 ประการ คือ คบเพ่ือนดี (กัลยาณมิตร) เป็นคนว่า
ง่าย (โสวจัสสตา) อยู่พอเพียง (สันตุฏฐี , สันโดษ) ดังจะแสดงให้เห็นต่อไปนี้  
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กัลยาณมิตตตา รู้จักคบคนดี คือ มีกัลยาณมิตรรู้จักเลือกเสวนาเข้าหาที่ปรึกษาหรือผู้
แนะน าสั่งสอนที่ด ีเลือกสัมพันธ์เกี่ยวข้องและถือเยี่ยงอย่างสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่ดี ซึ่งจะท าให้ชีวิต
เจริญงอกงาม หรือบัณฑิต หมายถึงสัตบุรุษ คือผู้ประกอบกิจที่เป็นประโยชน์และประกอบกิจด้วย
ปัญญา รอบรู้ในเหตุผลรู้จักทางของความเจริญและความเสื่อม รู้จักอุบายที่จะท าให้ตนเองและผู้อ่ืน
ที่อยู่ในโอวาทของตนให้พ้นจากความเสื่อมและให้ถึงซึ่งความเจริญได้ ลักษณะส าคัญของบัณฑิต คือ 
มีจิตคิดแสวงหาประโยชน์ ทั้ง 3 ประการ คือ 1. ทิฎฐธัมมิกัตถะ คือ ประโยชน์ในปัจจุบันนี้ 
ประโยชน์ในชาตินี้ เป็นจุดหมายขั้นต้น หมายถึงประโยชน์ที่เรามองเห็นได้สัมผัสได้ ให้ความสุขได้ 2. 
สัมปรายิกัตถะ คือ ประโยชน์เบื้องหน้า ประโยชน์ในอนาคต เป็นประโยชน์ในด้านคุณค่าของชีวิต 
เป็นจุดหมายที่สูงกว่าประโยชน์ในปัจจุบัน 3. ปรมัตถะ คือ ประโยชน์อย่างยอดยิ่ง ประโยชน์เป็น
สาระแก่นของชีวิต เป็นจุดหมายที่สูงสุดของพุทธศาสนา ซึ่งการคบบัณฑิตเป็นเหตุให้ได้รับความสุข
ความเจริญท าให้ล่วงพ้นอุปสรรคต่าง ๆ ได้ ท าให้ไดร้ับแต่ความสวัสดี ส่วนเมื่อคบบัณฑิตได้รับความ
สวัสดีแล้ว สามารถพัฒนาตนเองได้ต่อไปด้วยคุณธรรม 

โสวจัสสตา เป็นคมที่พูดกันง่าย คือ ไม่ดื้อรั้น กระด้าง รู้จักรับฟังเหตุผลและ
ข้อเท็จจริง พร้อมที่จะแก้ไขปรับปรุงตน ความเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการ
ด ารงชีวิตประจ าวัน และเป็นคุณธรรมที่เหมาะสมกับทุกเพศ ทุกวัย ชนทุกชั้น ทั้งผู้น้อย ผู้ใหญ่ และ
ผู้เสมอกัน  

สันตุฏฐี มีสันโดษรู้พอดี คือ ยินดี พึงพอใจแต่ในลาภผล ผลงานและผลส าเร็จต่าง ๆ 
ที่ตนสร้างหรือแสวงหามาได้ด้วยเรี่ยวแรงความเพียรพยายามของตนเองโดยทางชอบธรรมและไม่มี
มัวเมาเห็นแก่ตัวความสุขทางวัตถุ ไม่น้อยเนื้อต่ าใจ ในสิ่งที่ตนมีอยู่ พอใจ และพยายามตั้งหน้า
ประกอบการงานอย่างสุจริตเพื่อความก้าวหน้าในชีวิตต่อไป 

การพัฒนาหรือการสร้างแผนชีวิตแบบพอเพียง ด้านจิตใจ จึงเป็นการพ่ึงพาตนเอง
ด้วยการสร้างหลักประกันให้ตนเองอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ว่า 
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี จึงถือได้ว่าเป็นการสร้างแผนชีวิตแบบ
ชุมชนพอเพียง ที่สร้างที่พึงแก่ตนเองอย่างมั่นคงและชีวิตพอเพียงอย่างยั่งยืน 

5.2.4 การพัฒนาด้านปัญญา 
การเตรียมปัจจัยในการด ารงชีวิตแบบพอเพียงเป็นกระบวนการของนาถกรณธรรม ที่

จะได้ศึกษาหาความรู้มามากได้รู้มาก ความเป็นผู้ศึกษาค้นคว้ามามาก ได้ฟังมามาก จ าไว้ได้มาก จน
เป็นเหตุให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่แจ่มแจ้งแทงตลอด รู้ดี รู้ชั่ว รู้ผิด รู้ถูก มีความรู้ดีรู้ชั่วไม่ตกเป็น
ทาสของความชั่ว ท าให้มนุษย์เจริญ ท าให้มนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐและยิ่งใหญ่ จะวิเคราะห์ที่หลัก
นาถกรณธรรม 2 ประการ คือ สติ และปัญญา ดังจะแสดงให้เห็นต่อไปนี้ 

สติ มีสติคงมั่น คือ รู้จักก าหนดจดจ า ระลึกการที่ท า ค าที่พูด กิจที่ท าแล้ว และที่
จะต้องท าต่อไปได้ จะท าอะไรก็รอบคอบ รู้จักยับยั้งชั่งใจ ไม่ผลีผลาม ไม่เลินเล่อ ไม่เลื่อนลอย  ไม่
ประมาท ไม่ยอมถล าลงในทางผิดพลาด ไม่ปล่อยปละละเลยทิ้งโอกาสส าหรับความดีงาม 



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560350

ปัญญา มีปัญญาเหนืออารมณ์ คือ มีปัญญาหยั่งรู้เหตุผล รู้ดี รู้ชั่ว คุณโทษ ประโยชน์ 
มิใช่ประโยชน์ มองสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง รู้จักพิจารณาวินิจฉัยด้วยใจเป็นอิสระท าการใด
ด้วยความคิดและมีวิจารณญาณ ส่วนผู้ที่ขาดปัญญา ย่อมจะด าเนินชีวิตในทางที่ผิด เพราะไม่มี
ปัญญาช่วยตัดสินว่าสิ่งใดควรท าหรือไม่ควรท า เพราะฉะนั้น ในทางพระพุทธศาสนาจึงสอนว่า ก่อน
จะท าการใดให้ใช้ปัญญาพิจารณาให้รอบคอบเสียก่อน 

การพัฒนาหรือการสร้างแผนชีวิตแบบพอเพียงด้านปัญญา  จึงเป็นการพ่ึงพาตนเอง
ด้วยการสร้างหลักประกันให้ตนเองอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ว่า 
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี บนพ้ืนฐานแห่งความรู้ควบคู่กับคุณธรรม
จึงถือได้ว่าเป็นการสร้างแผนชีวิตแบบชุมชนพอเพียง ที่สร้างที่พึงแก่ตนเองอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และ
สร้างชีวิตพอเพียงอย่างยั่งยืน 

ตราบใดที่มนุษย์เราจ าเป็นต้องอยู่ร่วมกันเป็นสังคม ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลทางด้าน
ธรรมชาติของมนุษย์เอง ด้านความต้องการปัจจัยสี่ ด้านวัฒนธรรม ด้านความต้องการความปลอดภัย 
ด้านความต้องการเป็นพวกเดียวกัน หลักธรรมในการพ่ึงตนเอง อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ หมายถึง 
การที่คนเราสามารถด าเนินชีวิตได้โดยไม่ได้หวังพ่ึงคนอ่ืน สามารถยืนได้ด้วยล าแข้งของตนเอง ใน
ภาวะเศรษฐกิจที่ตกอยู่ในอ านาจการแข่งขัน เอารัดเอาเปรียบ มีการเสนอข้อแลกเปลี่ยนที่น่าลุ่มหลง 
แล้วสุดท้ายต้องตกเป็นทาสสิ่งเหล่านั้น ไม่สามารถยืนได้ด้วยล าแข้งของตนเองได้ ต้องคอยพ่ึงพา
อาศัยบุคคลอื่น ก็จะจัดการในการด ารงชีวิตของตนเองให้พ้นผ่านและใช้ชีวิตบนวิถีพอเพียงให้ดีและ
มีความสุขได้อย่างยั่งยืน 

5.3 การสร้างชีวิตแบบพอเพียงตามหลักนาถกรณธรรมของชุมชนในภาคเหนือ ปัจจัย
ส าคัญของการพัฒนาชุมชนตามหลักนาถกรณธรรมของชุมชนในภาคเหนือ ที่สามารถขับเคลื่อนการ
พัฒนาชุมชนมาโดยตลอดได้นั้นประกอบไปด้วย 5 ประการ ดังนี้ 

5.3.1 บทบาทภาวะผู้น าของชุมชน ชุมชนในภาคเหนือเป็นชุมชนท้องถิ่น ที่มี
ประเพณีวัฒนธรรมเป็นกรอบการด าเนินชีวิตของคนในชุมชน  จึงเกิดปรากฎการณ์การบูรณาการ
ระหว่างวัฒนธรรมความเชื่อเรื่องผี ความศรัทธาในพระพุทธศาสนา และโครงสร้างการปกครองทาง
สังคมปัจจุบัน ท าให้ความเป็นอยู่ในชุมชนที่ต้องอาศัยความรับผิดชอบในการพัฒนาชุมชน  จึงมีการ
ยึดถือปฏิบัติโดยให้ความเคารพนับถือผู้น าชุมชน ผู้น าชุมชนได้มีการแบ่งบทบาทหน้าที่ที่ส าคัญใน
การเป็นผู้น า หรือเป็นแกนน าที่ท าหน้าที่รับผิดชอบและเอาในใส่ดูแลคนในชุมชน ประกอบไปด้วย 
ผู้น าทางพระพุทธศาสนา ผู้น าทางความเชื่อเรื่องผี(หมอผี) ผู้น าทางโครงสร้างทางสังคม และผู้น า
ทางปราชญ์ภูมิปัญญา  

5.3.2 การมีส่วนร่วมของชุมชน การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนจะด าเนินการภายใต้
ประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน และการเข้ามามีส่วนร่วมของแต่ละบุคคลจะสะท้อนให้เห็นถึงความ
เต็มใจของผู้คน เนื่องจากการด าเนินการในชุมชน กล่าวคือ ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจ การด าเนินการ 
การลงโทษ กระบวนการเหล่านี้ไม่ได้ถูกกระท าโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่จะมีการลงประชามติของ
คนในชุมชนผ่านกิจกรรมหรือพิธีกรรมทางด้านความเชื่อ นอกจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่
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ได้ด าเนินการภายใต้ประเพณีวัฒนธรรมมาตั้งแต่บรรพบุรุษ การเข้าไปศึกษาวิจัยครั้งนี้ยังเป็นการ
ปลูกฝังและสร้างกระบวนการให้กับชุมชนได้เห็นคุณค่าของการมีส่วนร่วม เช่น การสนทนากลุ่มย่อย
ของคนในชุมชน ที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แสดงความคิดเห็น และได้องค์ความรู้ในการพัฒนาชุมชน
ของตนเอง เป็นต้น และได้เข้าใจถึงการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หลักนาถกรณธรรม เข้ามา
เป็นรูปแบบการพัฒนาชุมชนแบบพอเพียง การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนจึงมีลักษณะของความ
ยั่งยืน ถึงแม้จะไม่มีแกนน าจากชุมชนภายนอกก็ตามการมีส่วนร่วมของชุมชนในภาคเหนือจะด าเนิน
ไปมากยิ่งขึ้น และจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนต่อไป 

5.3.3 วิสัยทัศน์/ค่านิยม ของชุมชน ชุมชนในภาคเหนือเป็นชุมชนที่อาศัยความเป็น
ธรรมชาติในการด าเนินชีวิตในอดีต และปัจจุบันมีการประยุกต์อย่างเหมาะสมกับยุคทุนนิยม จึง
แสดงให้เห็นว่าความคาดหวัง หรือจุดมุ่งหมายของการพัฒนาชุมชนนั้น ชุมชนได้เน้นหลักการพัฒนา
ชุมชนภายใต้รูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีความต้องการพออยู่ พอกิน และมีความสุข ด้วยเหตุนี้การ
พัฒนาชุมชนในภาคเหนือจึงสามารถด าเนินการตามหลักนาถกรณธรรมได้อย่างลงตัว อาทิเช่น ด้าน
สภาพแวดล้อม ได้แก่ เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (พาหุสัจจะ) มีความขยันหมั่นเพียร (วิริยารัมภะ) 
ขวนขวายใส่ใจในงาน (กิงกรณเยสุ ทักขตา) เป็นต้น  

5.3.4 บทบาทประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน การพัฒนาชุมชนในภาคเหนือได้อาศัย
บทบาทประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนเป็นหลักส าคัญ เนื่องด้วยประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่
ถูกปลูกฝังเป็นคติความเชื่อ เป็นค่านิยม และเป็นวิสัยทัศน์ของชุมชน ได้ผ่านการกล่อมเกลาทางด้าน
พฤติกรรม และจิตใจของผู้คนในบ้านมานับหลายสิบปี ท าให้เกดิประเพณีวัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็น
ถึงเป็นโครงสร้างส าคัญในชุมชน เป็นเครื่องมือ และกรอบทางวัฒนธรรมของการด าเนินชีวิตที่เป็น
จุดเด่นของชุมชน ดังจะแสดงให้เห็นประเพณีวัฒนธรรม ได้แก่ ความเชื่อ/การนับถือ การแต่งกาย / 
ภาษา ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

5.3.5 การจัดการตนเอง / แผนการพัฒนาของชุมชน การพัฒนาชุมชนในภาคเหนือ
ตั้งแต่อดีตที่ได้ด าเนินการพัฒนาภายใต้ประเพณีวัฒนธรรมของคนในชุมชน และมีการบูรณาการ
พัฒนาชุมชนตามหลักนาถกรณธรรมได้นั้น เกิดจากกระบวนการจัดการตนเอง ซึ่งได้ชี้ให้เห็นว่าผู้
ศึกษาวิจัยและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการหาแนวทางและการด าเนินการพัฒนาชุมชนตาม
หลักนาถกรณธรรมนั้น เป็นเพียงพ่ีเลี้ยงและผู้แนะน าให้ด าเนินการเท่านั้น จึงเห็นได้ว่า การพัฒนา
ชุมชนในภาคเหนือเกิดจากการจัดการตนเอง ที่มีภาวะผู้น า มีการการเรียนรู้ผ่านประเพณีและ
วัฒนธรรม และมีเป้าหมายของการพัฒนาที่มุ่งเน้นในด้านจิตใจเป็นส าคัญ 
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6. อภิปรายผล 
จากการศึกษาวิจัยแสดงให้เห็นว่า พระพุทธศาสนามีหลักธรรมค าสอนที่สามารถน ามาใช้

ในการพัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักธรรมนั้นคือหลักนาถกรณธรรมนับว่าเป็นหลักที่มี
กระบวนการชัดเจนและส่งผลให้การพัฒนาชุมชนหรือการสร้างชีวิตแบบพอเพียงที่มีความโดดเด่น
กว่าแนวคิดทฤษฎีอ่ืน ดังได้แสดงให้เห็นการพัฒนาชุมชนหรือการสร้างชีวิตแบบพอเพียงของชุมชน
ในภาคเหนือ ที่มีการพัฒนาชุมชนเชิงบูรณาการระหว่างการด าเนินวิถีชีวิตภายใต้ประเพณีวัฒนธรรม 
มีจุดเด่นของ บทบาทภาวะผู้น าของชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชน วิสัยทัศน์ค่านิยม ของชุมชน 
บทบาทประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน การจัดการตนเองแผนการพัฒนาของชุมชน กับหลักนาถ 
กรณธรรม น ามาพัฒนาชุมชนและเกิดประสิทธิภาพของการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน และกระบวนการ
ของนาถกรณธรรมยังได้ชี้ให้เห็นถึงทางโลกียธรรมและโลกุตตรธรรมและภายในหลักธรรมแต่ละ
หมวดก็ยังมีข้อปลีกย่อยหรือมีองค์ประกอบต่างๆ ที่เชื่อมโยงกัน ส่งเสริม สนับสนุน เกื้อกูล ทั้ง
ภายในด้านเดียวกันและระหว่างด้านเป็นดังโครงข่ายใยแมงมุม การพัฒนาชุมชนจึงมีความจ าเป็นที่
จะต้องมีการด าเนินภายใต้หลักนาถกรณธรรม และที่ส าคัญการสร้างชีวิตแบบพอเพียงหรือรูปแบบ
การพัฒนาชุมชนตามหลักนาถกรณธรรม ยังมีจุดหมายที่เด่นชัดของการพัฒนาชุมชน คือ การพัฒนา
ที่มีจุดหมายในด้านของจิตใจเป็นส าคัญ ประกอบไปด้วย 4 ด้าน คือ 1 .  การพัฒนาด้าน
สภาพแวดล้อม 2. การพัฒนาด้านศีลธรรมหรือด้านสังคม 3. การพัฒนาด้านจิตใจ 4. การพัฒนา
ด้านปัญญา โดยการพัฒนาแต่ละด้านมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน ไม่มีหลักการอย่างใดอย่างหนึ่งที่มี
ความโดดเด่นกว่ากัน และเป็นการด าเนินไปอย่างบูรณาการอาศัยซึ่งกันและกัน การพัฒนาชุมชนที่
ประสบความส าเร็จและยั่งยืนคือการพัฒนาตามแนวทางพระพุทธศาสนาที่แสดงไว้ในการสร้างชีวิต
แบบพอเพียงตามหลักนาถกรณธรรม สอดคล้องกับการศึกษาของพระศักดิ์ดา วิสุทฺธิญาโณ กล่าวใน
วิทยานิพนธ์เรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักการพระพุทธศาสนา” ว่าการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพระพุทธศาสนา เน้นฝึกพัฒนามนุษย์ในทุกๆ มิติ เพราะปรัชญาที่ว่ามนุษย์
เป็นสัตว์ประเสริฐที่พัฒนาให้ดีขึ้นได้ สามารถที่จะเรียนรู้จนมีปัญญา เข้าถึงสัจจะธรรมได้ มนุษย์
สามารถพัฒนาไปสู่ภพที่ดีกว่าเดิมได้ ทั้งใน ระดับโลกียะภูมิ และระดับโลกุตระภูมิ เป็นการพัฒนาที่
ยั่งยืน พัฒนาทุกด้านคือ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสติปัญญา อารมณ์ สังคม และ สิ่งแวดล้อม
รอบตัว ซึ่งถือว่าเป็นการใช้ชีวิตอย่างสมดุล ด้วยหลักการเดินทางสายกลางส่วนพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ตามหลักทฤษฏีตะวันตกจะพัฒนามนุษย์เพ่ือสนองตอบความต้องการขององค์กรด้วยการเพ่ิม
ผลผลิตตามแนวคิดของปรัชญาระบบทุนมนุษย์ ผลของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีลักษณะ
ฉาบฉวย กล่าวคือ ไม่มีความยั่ งยืน มีพียงศักยภาพของร่างกาย และมีสติปัญญา ทักษะ
ความสามารถเฉพาะในงานที่ท าหรือผลเฉพาะด้านจึงต้องปรับเปลี่ยนและคิดค้นทฤษฎีใหม่ๆ อยู่
ตลอดเวลาเพ่ือตอบโจทย์หรือสนองความต้องการของมนุษย์ที่มีความต้องการอย่างไม่สิ้นสุดแต่การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพระพุทธศาสนานั้นมีจุดอ่อนที่ด้านผลลัพธ์ของการพัฒนาจะให้
ผลได้ล่าช้า และมองไม่เห็นเป็นรูปธรรมได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจุดอ่อนดังกล่าวนี้ท าให้คนภายนอกที่ไม่
เข้าใจมองว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพระพุทธศาสนานั้นไม่ได้ผลที่แท้จริง (พระศักดิ์ดา 
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วิสุทฺธิญาโณ, 2550) เหมือนกันกับ พระเกื้อพงศ์ ปิยธมฺโม (พิมพ์พร) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การศึกษา
เชิงวิเคราะห์ประโยชน์ของหลักพหุการธรรม 4 ในฐานะเป็นหลักการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผลการวิจัย 
พบว่า 1) หลักการพัฒนาคุณภาพชีวิต หมายถึง หลักการที่ท าให้ชีวิตดีขึ้นมีความสุข มีความสมบูรณ์
ทั้งด้านสุขภาพ ได้แก่ สุขภาพกาย และสุขภาพจิต ด้านสังคม ได้แก่ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี และด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ การประกอบอาชีพ คือมีรายได้สามารถเลี้ยงตนเอง และ
ครอบครัว เป็นต้น รวมทั้งมีความรู้สึกของการอยู่อย่างพอใจต่อองค์ประกอบต่าง ๆ ของชีวิต และที่
มีส่วนส าคัญมากที่สุด คือบุคคลสามารถด ารงตนเองให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง และสังคม รู้จัก
การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และไม่ท าตนให้เป็นภาระที่ก่อให้เกิดปัญหาสังคม (พระเกื้อพงศ์ ปิยธมฺ
โม (พิมพ์พร),2554) เสมือนกับการศึกษาวิจัยของพระศรชัย จกฺกวโร (แนบกลาง) ได้ศึกษางานวิจัย
เรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์นาถกรณธรรมอันเป็นที่พึ่งของชีวิตในสังคมปัจจุบัน” ได้กล่าวไว้ว่า ความ
เป็นมาของนาถกรณธรรม เกิดข้ึนโดยพระพุทธเจ้ารับสั่งแก่พระภิกษุว่าเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นที่พ่ึง 
อย่ามีสิ่งอ่ืนเป็นที่พ่ึง จงมีธรรมเป็นที่พ่ึง อย่ามีสิ่งอ่ืนเป็นที่พ่ึงเลย ซึ่งหมายถึงธรรมอันเป็นที่พ่ึงของ
คนในโลกนี้ อันเป็นหลักการส าคัญของการครองชีวิต (พระศรชัย จกฺกวโร (แนบกลาง),2556)  และ
สอดคล้องกับพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ได้กล่าวสนับสนุนเช่นกันครั้งที่แสดงทัศนะเรื่อง
การพ่ึงพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจแนวพุทธ ดังความต่อไปนี้ว่า “พระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท
จัดเป็นภูมิปัญญาตะวันออก ตอนนี้โลกตะวันตกก าลังสับสน เกิดความอับจนในเร่ืองภูมิปัญญา มี
ปัญหาเศรษฐกิจ เศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาก าลังชะลอตัว เศรษฐกิจของโลกก็หยุดชะงักตามที่เป็น
เช่นนี้ เพราะคิดแบบวัตถุนิยม หรือบริโภคนิยมแต่ละประเทศผลิตสินค้าเพ่ือกระตุ้นตัณหา ไม่มีค าว่า
พอเพียงในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีแนวพระราชด าริเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีฐานมาจากหลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่สอนในเรื่องการพ่ึงตน  อตฺตา หิ 
อตฺตโน นาโถ ตนแลเป็นที่พ่ึงของตน เศรษฐกิจพอเพียงสอนเรื่องการพ่ึงตนเอง สภาพที่เป็นอยู่
ปัจจุบันเป็นเพราะไม่รู้จักพอเพียง คือ ไม่รู้จักพ่ึงตนเองไปกู้เงินต่างประเทศมากเกินไป ไม่มีความ
สันโดษ คือ ไม่พอใจตามที่มี ไม่ยินดีตามที่ได้ และไม่รู้จักค าว่าพอดี(มัตตัญญุตา) หรือทางสายกลาง 
มัชฌิมาปฏิปทาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมีฐานมาจาก ภูมิปัญญาทางพุทธศาสนา เราต้องพยายามใช้
ทรัพยากรในประเทศของเราเอง รู้จักค าว่าพอเพียง คือ พอใจตามมี ยินดีตามได้ ตามหลักสันโดษ 
โดยให้มีความสุขกาย และสุขใจไปด้วยกันหลักธรรมดังกล่าวนี้มีอยู่ในเศรษฐกิจพอเพียง (พระพรหม
บัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต),2544). 
 
7. ข้อเสนอแนะ 

การศึกษาเพ่ือหารูปแบบการพัฒนาชุมชนหรือการสร้างชีวิตแบบพอเพียงตามแนวนาถ
กรณธรรม  ซึ่งผลการศึกษาได้แสดงให้เห็นถึงแนวทางการพัฒนาชุมชนตามหลักนาถกรณธรรมของ
ชุมชนในภาคเหนือ  และอาศัยอัตลักษณ์รวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ในการพัฒนาชุมชน  จึงแสดงให้เห็นว่า
เมื่อชุมชนได้น าหลักนาถกรณธรรมซ่ึงเป็นหลักการทางพระพุทธศาสนามาบูรณาการกับการพัฒนา
ชุมชน  แล้วเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนเป็นอย่างยิ่ง   
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ดังนั้นจึงจ าเป็นในการน ามาสู่นโยบายเชิงปฏิบัติการของการพัฒนาชุมชนในแต่ละชุมชน  
ภายใต้การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน  และการน ารูปแบบ
การสร้างแผนชีวิตแบบพอเพียงตามแนวนาถกรณธรรมไปประยุกต์ใช้หรือบูรณาการกับการพัฒนา
ชุมชนอย่างเหมาะสม  เพ่ือการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนตามหลักการทางพระพุทธศาสนาต่อไป  และที่
ส าคัญผู้น าชุมชนควรมีบทบาทในการสนับสนุนการพัฒนา  ทั้งนี้เพ่ือสร้างความเข้มแข็งกับชุมชน  
สร้างความเป็นหนึ่งเดียวของชุมชนให้สมาชิกของชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน  เช่นร่วมคิด 
ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วมประเมินผล  รักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชน  เพ่ือการพ่ึงพาตนเอง
อย่างยั่งยืนต่อไป 
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การวิเคราะห์ความเชื่อและการบูชาเกี่ยวกับรอยพระพุทธบาทของชาวพุทธล้านนา 
AN ANALYSIS OF BELIEVES AND WORSHIPS IN THE BUDDHA’S FOOTPRINTS 

OF LANNA BUDDHISTS 
 

นายโสภณ จาเลิศ 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัย เรื่อง “การวิเคราะห์ความเชื่อและการบูชาเกี่ยวกับรอยพระพุทธบาทของชาว

พุทธล้านนา” มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพ่ือศึกษาความเชื่อเกี่ยวกับรอยพระพุทธบาทใน
พระพุทธศาสนา 2) เพ่ือศึกษาการบูชารอยพระพุทธบาทท่ีปรากฏในพระพุทธศาสนา และ  
3) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อเกี่ยวกับการบูชารอยพระพุทธบาทของชาวพุทธในล้านนา วิธีการ
วิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและการสัมภาษณ์ประกอบ ผลการวิจัยพบว่า 

 ความเชื่อเกี่ยวกับรอยพระพุทธบาทในพระพุทธศาสนานั้น มีความเชื่อเป็นสองกลุ่มคือ 
กลุ่มหนึ่งเชื่อว่า รอยพระพุทธบาทนั้น มีทั้งรอยพระพุทธบาทที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับไว้ด้วย
พระองค์เอง และมีทั้งรอยพระพุทธบาทที่มนุษย์สร้างขึ้น อีกกลุ่มหนึ่งเชื่อว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น 

 ส่วนความเชื่อเกี่ยวกับการบูชารอยพระพุทธบาทในพระพุทธศาสนานั้นสามารถแบ่งเป็น 
2 กลุ่มเช่นเดียวกัน  คือ กลุ่มหนึ่งเชื่อว่าผู้ที่สักการะกราบไหว้บูชารอยพระพุทธบาท เมื่อเสียชีวิตไป
แล้ว จะไม่ตกไปสู่อบายภูมิ อีกกลุ่มหนึ่งเชื่อว่าการที่จะตกไปอยู่อบายภูมิหรือสุคติภูมินั้น ขึ้นอยู่กับ
วาระจิตสุดท้ายขณะเสียชีวิต ถ้าจิตยึดเหนี่ยวอยู่กับสิ่งที่เป็นกุศล เมื่อจิตดับมีโอกาสไปสู่สุคติภู มิ 
ดังนั้น ผู้ที่สักการะกราบไหว้บูชารอยพระพุทธบาทอยู่เสมอ  เมื่อใกล้เสียชีวิตอาจท าให้จิตระลึกถึง
สิ่งที่เป็นกุศลจึงไม่ตกไปสู่อบายภูมิ แต่ถ้าจิตยึดเหนี่ยวอยู่กับสิ่งที่เป็นอกุศลก็มีโอกาสไปสู่อบายภูมิ
ได้ 

 ส าหรับความเชื่อเกี่ยวกับการบูชารอยพระพุทธบาทของชาวพุทธล้านนานั้นมีความเชื่อ
แบ่งเป็นสองกลุ่มสอดคล้องกับข้างต้น  แต่การบูชารอยพระพุทธบาทนั้นชาวพุทธล้านนาเชื่อว่า ต้อง
ค านึงถึงความสะอาดทั้งร่างกายและจิตใจ กล่าวคือช าระร่างกายให้สะอาดและรักษาศีล 5 หรือศีล 
8 ให้บริสุทธิ์ก่อนบูชารอยพระพุทธบาท นอกจากนี้ต้องถอดหมวก ถอดรองเท้า สุภาพสตรีห้ามเข้า
ในที่ต้องห้าม การบูชาโดยปกติจะบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนและปิดทอง แต่การบูชาประจ าปีนั้น จะ
ใช้น้ าขมิ้นส้มป่อย บางแห่งจะใช้น้ าจากบ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์ หรือน้ าสรงพระราชทานในการสรงน้ าพระ
พุทธบาทประจ าปีส าหรับผู้เป็นประธานในพิธี ประชาชนทั่วไปใช้น้ าขมิ้นส้มป่อยธรรมดา  ไม่คาย
ชานหมาก ขากเสลด ถ่มน้ าลาย บริเวณรอยพระพุทธบาท พึงให้ความเคารพย าเกรงด้วยกาย วาจา 
ใจ ชาวพุทธล้านนาใช้น้ าส้มป่อยในการสรงน้ ารอยพระพุทธบาทเพราะชาวล้านนาเชื่อว่าส้มป่อยเป็น
                                                           

 หลักสตูรพุทธศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตเชียงใหม ่
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พืชศักดิ์สิทธิ์ที่ขจัดสิ่งชั่วร้ายออกไปจากชีวิต เพราะค าว่า “ป่อย” หมายถึง ปลดปล่อยสิ่งจัญไร 
อัปมงคลออกไป ส าหรับความเชื่อเกี่ยวกับอานิสงส์ของการบูชารอยพระพุทธบาทในช่วงเวลาที่มี
ชีวิตอยู่ ชาวพุทธล้านนาเชื่อว่าจะท าให้ตนเองและครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข ปราศจากโรคภัย แคล้ว
คลาดจากอันตราย มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และฝนตกต้องตามฤดูกาล นับว่าเป็นความเชื่อ
อันทรงคุณค่าท่ีบรรพบุรุษของไทยล้านนาได้ปลูกฝังและถ่ายทอดมายังอนุชนรุ่นหลังอย่างมีนัยส าคัญ 
ค าส าคัญ: รอยพระพุทธบาท; ความเชื่อและการบูชา; อานิสงส์การบูชาพระพุทธบาท 

 
 

ABSTRACT 
The research entitled “An Analysis of Believes and Worships in the 

Buddha’s Footprints of Lan Na Buddhists” consists of three objectives: 1) to study 
the believes in the Buddha’s footprints in Buddhism, 2) to explore the worships of 
the Buddha’s footprints in line with Buddhism and 3) to analyze the believes in 
worships of the Buddha’s footprints of Lan Na Buddhists. This is conducted by the 
qualitative research method. The in-depth interview with some specialists was also 
conducted. The results of the study showed:- 

     Believes in the Buddha’s footprints in Buddhism can be divided into two 
groups: One group believes that the Buddha came and stepped down on himself or 
the Buddha’s footprints may be created by humans. Another group believes that 
the Buddha’s footprints were created by humans only.  

In case of believes in worships of the Buddha’s footprints in Buddhism, it 
can be also divided into two groups:  One group believes that those worshiping the 
Buddha’s footprints, when dead, will not fall into Apāyabhūmi (planes of loss and 
woe). Another believes that falling into Apāyabhūmi or Sugati (happy states) is 
based on the mental rotation of dying. That means one, when dying and holding 
on what is charity, can reach the Sugati. That’s why those who always worship the 
Buddha’s footprints, when approaching spiritual death, could make a mental note 
of charity and will not fall into Apāyabhūmi. If their minds cling to what is evil, 
they had the opportunity to go Apāyabhūm undoubtedly.  
 For believes in the worships of the Buddha’s footprints of Lan Na 
Buddhists, it can be also divided into two groups corresponding to the above. Lan 
Na Buddhists believe that in worshiping the Buddha’s footprints, we must be 
mindful of both body and mind cleanliness; cleaning the body and maintaining five 
or eight precepts before worshiping the Buddha’s footprints.  Those wearing hats 
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and shoes or being women are not allowed into the forbidden. The altar is usually 
worshiped with flowers, incense, candles and gilding. Every year of worshiping, the 
pod liquid turmeric water (nam khamin sompoi) has been extraordinarily used. In 
some places water from the sacred well or royal water would be taken for one 
who presided over the ceremony, while the general public used the pod liquid 
turmeric water. In addition, one does not spit betel quid, phlegm and saliva on the 
area around Buddha’s footprints. One should sincerely pay a respect with body, 
speech and mind. That, the Lan Na Buddhists believes in worshiping the Buddha’s 
footprints with pod liquid turmeric watering, is because Lan Na people assume the 
pod liquid or Acacia Concinna (sompoi) as a sacred plant to eliminate evil things 
out of life. The term of “Poi”, in Lan Na tradition, refers to liberate the cursed and 
misfortunes meaningfully. Last, for the advantage of worshiping the Buddha’s 
Footprints of Lan Na Buddhists during the time of life, they believe that it can make 
themselves and their families happy, free from disease, escape from dangers and 
progress in the work. Besides, the rain has to be seasonal marvelously. It is a 
valuable belief of the Thailand’s Lan Na ancestors who have cultivated and 
transmitted to the future generations significantly.   
Keyword: The footprint; Faith and worship; The virtue of worshiping the Buddha 
 
1. บทน า  

โดยความเชื่อที่ว่า “รอยพระพุทธบาท” หมายถึง รอยเท้าของพระพุทธเจ้า มีมา
ตั้งแต่สมัยอินเดียโบราณ ใช้เป็นสัญลักษณ์แทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่ จะมีการ
สร้างพระพุทธรูป หลังจากที่มีการสร้างพระพุทธรูปขึ้น รอยพระพุทธบาทได้กลายเป็นสัญลักษณ์
เพ่ือแสดงถึงความเป็นดินแดนสิริมงคล ซึ่งก็คือดินแดนที่พระพุทธองค์ได้เสด็จด าเนินไปถึง  ความ
ศรัทธาเชื่อว่ากฎแห่งกรรมมีจริง นรกสวรรค์ บุญบาปมีจริง จึงไม่กล้าท ากรรมชั่ว การบูชารอย
พระพุทธบาทตามคติความเชื่อคือรอยพระบาทที่พระพุทธเจ้าทรงประทับไว้เพ่ือเป็นเจติยสถานที่
ควรเคารพ รอยพระพุทธบาทซึ่งอ้างกันว่าเป็นรอยที่พระพุทธองค์  ได้เสด็จไปเหยียบไว้ด้วย
พระองค์เองมีอยู่ 5 แห่งด้วยกัน ได้แก่ที่เขาสุวรรณมาลิก, ที่เขาสุวรรณบรรพต, ที่เขาสุมนกูฏ, ที่
เมืองโยนกบุรี และที่หาดทรายในล าน้ านัมทานที (บุญเลิศ เสนานนท์,2536) รอยพระพุทธบาทที่
ปรากฏในที่ต่าง ๆ นอกจากจะเชื่อกันว่าเป็นรอยพระพุทธบาทที่พระพุทธองค์  ได้เสด็จไปเหยียบ
ไว้ด้วยพระองค์เองแล้ว ยังมีรอยพระพุทธบาทที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นอีกด้วย เรื่องการสร้างรอยพระ
พุทธบาทนี้ Virginia McKeen Di Crocco ได้กล่าวว่า รอยพระพุทธบาทที่สร้างขึ้นครั้งแรกคือ
ภาพนูนที่พระสถูปภารหุต มัธยมประเทศ อินเดีย (Virginia McKeen Di Crocco, 2555) 
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ในเมืองไทยซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ ให้ความเคารพยึดถือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนา
หลัก มีการสร้างสัญลักษณ์แทนพระองค์ขึ้นบูชา เช่น ธรรมจักร และรอยพระพุทธบาท (นันทนา 
ชุติวงศ์,2533)  ในท้องถิ่นล้านนามีรอยพระพุทธบาทปรากฏอยู่ในท้องที่ต่าง ๆ หลายแห่ง และยัง
มีรอยพระพุทธบาทที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับไว้ด้วยพระองค์เองด้วย  ดังมีหลักฐานจาก
คัมภีร์ใบลานล้านนา กล่าวว่า พระพุทธเจ้าทรงเหยียบรอยพระบาทไว้เรียงกันกับรอยพระพุทธ
บาทของพระพุทธ เจ ้าทั ้งสามพระองค ์ ที ่ประทับรอยไว ้ก ่อนคือ  พระพุทธเจ ้ากก ุส ันธะ 
พระพุทธเจ้าโกนาคมนะ และ พระพุทธเจ้ากัสสปะ แล้วก็อธิษฐานว่า เมื่อพระตถาคตนิพพานไป
นานได้สองพันวัสสา พระบาทเจ้าอันนี ้จักปรากฏแก่คนและเทวดาทั้งหลาย คนและเทวดา
ทั้งหลายก็จักมาบูชานัก ปัจจุบันคือพระพุทธบาทสี่รอย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
 ที่จังหวัดล าพูนก็มีต านานกล่าวถึงวัดพระพุทธบาทตากผ้าว่า  พระพุทธเจ้าเคยเสด็จมา  
บริเวณวัดแห่งนี้ พระพุทธเจ้าได้ให้พระอานนท์น าจีวรไปซักบริเวณแม่น้ า ต่อมาบริเวณนั้นก็ได้ชื่อ
ว่า วังซักครัว (ซักผ้า) จนบัดนี้ พระอานนท์ได้น าผ้าไปตากที่ลานหิน ก็ยังมีรอยตากผ้าอยู่จนทุก
วันนี ้ และพระพุทธองค์ทรงอธิษฐานเหยียบพระบาทประดิษฐานรอยไว้บนผาลาดที่นี ้  เมื ่อ
พระองค์ทรงประทับรอยพระบาทไว้แล้วก็ทรงตรัสพยากรณ์ท านายไว้ว่า  “ดูกรอานนท์สถานที่
แห่งนี้จะปรากฏชื่อว่า พระพุทธบาทตากผ้า” 
 ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีต านานกล่าวถึงรอยพระพุทธบาทวัดเมืองแปงว่า พระพุทธเจ้า
เคยเสด็จมาประทับที่ ห้วยพระนอน แล้วพระพุทธองค์ก็ตั้งจิตอธิษฐาน เหยียบรอยพระบาทไว้ที่
หิน ที่เป็นรอยพระพุทธบาทปัจจุบัน  คือรอยพระพุทธบาทวัดเมืองแปง  แล้วก็เสด็จไปจนถึง
หมู่บ้านแห่งหนึ่ง ชาวบ้านได้ถวายเมี่ยงแด่พระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก็ลองอมเมี่ยง หมู่บ้านนั้นก็
เลยได ้ชื ่อว ่า  บ้านอมลอง  คือพระพุทธเจ ้าลองอมเมี ่ยง  เมื ่อเสด ็จไปถึงอ ีกหมู ่บ ้านหนึ ่ง 
พระพุทธเจ้าได้คายเมี่ยงที่หมู่บ้านนี้ จึงได้ชื่อว่า บ้านอังคาย คือที่ที ่พระพุทธเจ้าคายเมี่ยง ชื่อ
บ้านอมลองและบ้านอังคายก็ยังมีอยู่ในปัจจุบัน อยู่ที ่ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ จากนั้นก็เสด็จไป
จนถึง พระพุทธบาทสี่รอย ที่เชียงใหม่ และพระพุทธบาทตากผ้า ที่ล าพูน 

 คนไทยนับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่ ถึงแม้จะมีจ านวนลดลง จาก 94% 
เหลือ 85% ก็ยังเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศที่นับถือศาสนาพุทธ  มีการสร้างพระพุทธรูปและ
สัญลักษณ์อ่ืนแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพ่ือกราบไหว้สักการบูชา เช่น พระธาตุ รอย
พระพุทธบาท เป็นต้น โดยเฉพาะรอยพระพุทธบาทนั้นมีอยู่ในแทบทุกชุมชน  และเป็นที่เคารพ
ศรัทธาของประชาชน มณเฑียร ศุภลักษณ์ กล่าวว่า (มณเฑียร ศุภลักษณ์, 2541) ผู้ใดได้ไป
นมัสการรอยพระพุทธบาทถึง 3 หน 7 หน ตายไปแล้วไม่ตกนรก 
 รอยพระพุทธบาทในประเทศไทยมีอยู่มากมายทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ  เนื่องจาก
ผู้วิจัยเป็นผู้ที่ถือก าเนิดในภาคเหนือ จึงมีความสนใจที่จะวิเคราะห์ความเชื่อและการบูชาเกี่ยวกับ
รอยพระพุทธบาทของชาวพุทธล้านนาว่าเป็นอย่างไร  
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2. วิธีด าเนินการวิจัย  
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยศึกษาจากเอกสารหลักฐานชั้นต้นคือ 

พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2539 คัมภีร์ใบลานล้านนา เรื่อง 
ต านานพระบาทพระธาตุ ของวัดสูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่ และเอกสาร ชั้นรอง ได้แก่ พุทธต านาน
พระเจ้าเลียบโลก และเอกสารอ่ืนที่เกี่ยวข้องตลอดจนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และมีการสัมภาษณ์
ประกอบ กลุ่มเป้าหมายและพ้ืนที่การศึกษา ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาในพ้ืนที่เขตการปกครองคณะสงฆ์ 
ภาค 7 ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่, ล าพูน, และแม่ฮ่องสอน โดยได้เลือกท าการศึกษาที่ วัดพระ
พุทธบาทสี่รอย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่, วัดพระพุทธบาทตากผ้า อ.ป่าซาง จังหวัดล าพูน, รอยพระพุทธ
บาทวัดเมืองแปง (ศรีวิชัย) อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เครื่องมือในการเก็บข้อมูล ได้แก่เอกสารชั้นต้นคือ
คัมภีร์ใบลานล้านนา เอกสารชั้นรอง และแบบสัมภาษณ์ที่ได้รับการประเมินความสอดคล้องของ
เครื่องมือกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย จากผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน  วิธีเก็บข้อมูล เก็บข้อมูลจาก
เอกสารชั้นต้น และเอกสารชั้นรอง และการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนา จ านวน 3 
ท่าน บุคลากรในพ้ืนที่ที่เลือกท าการศึกษาในพ้ืนที่เขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 7 ได้แก่เจ้าอาวาส
หรือผู้แทน พ้ืนทีล่ะ 1 ท่าน มัคนายกหรือไวยาวัจกร แห่งละ 1 ท่าน ผู้น าชุมชนหรือปราชญ์ชาวบ้าน 
พ้ืนที่ละ 2 ท่าน พุทธศาสนิกชนในพื้นที ่พ้ืนที่ 2 ท่าน รวมเป็น 21 ท่าน   

 

3. ผลการวิจัย  
 ผลการวิจัยพบว่า ความเชื่อเกี่ยวกับรอยพระพุทธบาทในพระพุทธศาสนานั้น มีความเชื่อ
เป็นสองแนวคือ แนวหนึ่งเชื่อว่า รอยพระพุทธบาทนั้น มีทั้งรอยพระพุทธบาทที่พระพุทธเจ้าเสด็จมา
ประทับไว้ด้วยพระองค์เอง และรอยพระพุทธบาทที่มนุษย์สร้างขึ้น และอีกแนวหนึ่งเชื่อว่ารอยพระ
พุทธบาทนั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ผศ.ดร.สยาม ราชวัตร กล่าวว่า รอยพระพุทธบาทนั้นถ้าว่า
กันตามสายเหตุผลนิยมก็คงตั้งค าถามว่า รอยเท้ามนุษย์นี่ก็เล็ก ๆ แต่ท าไมรอยพระพุทธบาทจึง
ใหญ่โตผิดมนุษย์ อันนี้น่าจะเป็นการอุปมาอุปมัย เป็นสิ่งที่ชาวพุทธสร้างขึ้นเพื่อน้อมระลึกถึงว่า
พระพุทธศาสนาได้เข้ามาสู่ดินแดนของตน  เพื่อน้อมระลึกถึงพระพุทธเจ้า สอดคล้องกับความ
คิดเห็นของ ผศ.ดร.สมหวัง แก้วสุฟอง ที่มีความเห็นว่า รอยพระพุทธบาทเป็นสิ่งที่ชาวพุทธผู้มีจิต
ศรัทธาสร้างขึ ้นเพื ่อเป็นเครื ่องมือสักการบูชาอันเป็นวัตถุธรรมในทางพระพุทธศาสนา  ใน
ประวัติศาสตร์ของพุทธศิลป์บ่งบอกว่ารอยพระพุทธบาทมีการสร้างตั้งแต่สมัยพระเจ้าอโศก
มหาราช ตอนนั้นยังไม่มีการสร้างพระพุทธรูป การสร้างพระพุทธรูปนั้นได้รับอิทธิพลจากกรีก 
 อานิสงส์ของการบูชารอยพระพุทธบาทนั้น บางท่านเชื่อว่าผู้ที่สักการะกราบไหว้บูชารอย
พระพุทธบาท เมื่อเสียชีวิตไปแล้ว จะท าให้ผู้บูชาไม่ตกไปสู่อบายภูมิ บางท่านเชื่อว่าการที่จะตกไปสู่
อบายภูมินั้น ขึ้นอยู่กับกรรมของแต่ละบุคคล ผู้ท ากรรมชั่วย่อมตกไปสู่อบายภูมิ ผู้ท ากรรมดีย่อมไม่
ตกไปสู่อบายภูมิโดยเฉพาะวาระจิตสุดท้ายขณะที่เสียชีวิต ถ้าจิตยึดเหนี่ยวอยู่กับสิ่งที่เป็นกุศล เมื่อ
จิตดับก็มีโอกาสไปสู่สุคติภูมิ ผู้ที่กราบไหว้รอยพระพุทธบาท อาจจะมีจิตใจที่เป็นบุญกุศล จิตจึงจด
จ่อกับสิ่งที่เป็นกุศล จึงไม่ไปสู่อบายภูมิ สอดคล้องกับหลักฐานในพระไตรปิฎก ที่กล่าวว่า  
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 “พระสโกสกโกรัณฑยกเถระ เห็นต้นหงอนไก่งอกขึ้นอยู่บนแผ่นดินมีดอกบานสะพรั่ง 
จึงเด็ดมาถือพร้อมทั้งก้าน ได้บูชารอยพระพุทธบาทที่วิจิตรด้วยลายจักร ข้าพเจ้าได้ท ากรรมไว้ใน
ครั้งนั้น จึงไม่รู้จักทุคติเลย” (ขุ.อป. (ไทย) 32/13-16/535-536) และ พระสุตตันตปิฎก ขุททก
นิกาย อปมาน ภาค 2 กล่าวถึงประวัติในอดีตชาติของพระโกรัณฑปุปผิยเถระ ที่เกี่ยวของกับรอย
พระบาทว่า “ใกล้ที่อยู่ของข้าพเจ้า พระศาสดาพระนามว่าติสสะ ผู้ทรงเป็นผู้น าชั้นเลิศของโลก ผู้
มีพระจักษุได้ทรงแสดงรอยพระบาทไว้ 3 รอย เพื่ออนุเคราะห์ (ข้าพเจ้า) ข้าพเจ้าเห็นรอยพระ
บาทของพระศาสดาพระนามว่าติสสะ ที่พระองค์ทรงประทับไว้ ข้าพเจ้าเป็นผู้มีจิตร่าเริงบันเทิงใจ 
ได้ท าจิตให้เลื่อมใสในรอยพระบาทนั้น ข้าพเจ้าเห็นต้นอังกาบซึ่งงอกเลื้อยไปตามพ้ืนดิน มีดอกบาน
สะพรั่ง จึงเด็ดมาพร้อมทั้งยอดได้บูชารอยพระบาทอันประเสริฐที่สุด ด้วยกรรมที่ข้าพเจ้าได้ท าไว้ดี
แล้วนั้น และด้วยเจตนาที่ตั้งไว้มั่นข้าพเจ้าละกายมนุษย์แล้วจึงได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์  
ข้าพเจ้าเกิดในก าเนิดใด ๆ คือจะเกิดเป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็ตาม (ในก าเนิดนั้น ๆ ) ข้าพเจ้ามี
ผิวพรรณดังดอกอังกาบ มีรัศมีซ่านออกจากกาย ในกัปที่ 92 นับจากกัปนี้ไป ข้าพเจ้าได้ท ากรรมไว้
ในครั้งนั้น จึงไม่รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการบูชารอยพระบาท” (ขุ.พุทฺธ. (ไทย) 33/68 – 74/41)  
ผู้ที่ระลึกในสิ่งที่เป็นศิริมงคล จิตก็เกิดความปิติแช่มชื่น เกิดโสมนัสยินดี เมื่อจิตผ่องใสแล้วอบายภูมิก็
ไม่ปรากฏ  สุคติก็เป็นที่หวัง และได้กล่าวเป็นบาลีไว้ว่า“จิตเต อสังกิลิฏเฐ สุคติ ปาฏิกังขา เมื่อจิต
ผ่องใสไม่เศร้าหมอง สุคติเป็นที่หวังได้” “จิตเต สังกิลิฏเฐ ทุคติ ปาฏิกังขา เมื่อจิตเศร้าหมองไม่ผ่อง
ใส ทุคติเป็นที่หวังได้”  ผศ.ดร.สมหวัง แก้วสุฟอง มีความเห็นว่า เมื่อมีความเชื่อและศรัทธาในรอย
พระพุทธบาท เชื่อการมีอยู่จริงของพระพุทธเจ้า เชื่อในพระรัตนตรัย เชื่อในการท าความดีละเว้น
ความชั่ว โอกาสที่จะตกไปสู่อบายภูมิก็ไม่มี  ถ้าคนที่กราบไหว้บูชารอยพระพุทธบาทแล้ว เมื่อตายไป
จะไม่ตกไปสู่อบายภูมิ คนท าชั่ว ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ลักขโมยทรัพย์สินผู้อ่ืน ประพฤติผิดในกาม โกหก
หลอกลวง ดื่มสุรายาเมา ก็จะพากันมาไหว้รอยพระพุทธบาทเพ่ือไม่ให้ตกไปสู่อบายภูมิ เรื่องนี้น่าจะ
ขึ้นอยู่กับกรรมของแต่ละคน คนท าชั่วก็น่าจะตกไปสู่อบายภูมิ คนท าดีก็น่าจะไปสู่สุคต ิ
 ความเชื่อเกี่ยวกับการบูชารอยพระพุทธบาทของชาวพุทธล้านนานั้น เชื่อว่าก่อนที่จะบูชา
พระธาตุ หรือรอยพระพุทธบาทต้องช าระร่างกายให้สะอาด ต้องสะอาดทั้งร่างกายและจิตใจ ให้
สังวรรักษาศีล 5 หรือศีล 8 ให้บริสุทธิ์ ก่อนสักการบูชารอยพระพุทธบาท และต้องถอดรองเท้า 
สุภาพสตรีห้ามเข้าในที่ต้องห้าม ไม่คายชานหมาก ขากเสลด ถ่มน้ าลาย บริเวณรอยพระพุทธบาท 
คนสมัยก่อน ก่อนที่เขาจะไปไหว้พระธาตุ พระพุทธบาท เขาจะสระเกล้าด าหัวก่อน คือจัดการตนเอง
ให้สะอาดกายก่อน ต่อมาคือการแต่งกายก็ต้องแต่งกายให้สุภาพเหมาะสม ต่อมาคือเรื่องภายในคือ
ต้องท าใจให้สะอาด คือรักษาศีลให้บริสุทธิ์นั่นเอง การบูชานั้นโดยปกติบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนและ
ปิดทอง การบูชาประจ าปีนั้น นอกจากดอกไม้ธูปเทียนและการปิดทองตามปกติแล้ว ยังมีการใช้น้ า
ขม้ินส้มป่อยสรงรอยพระพุทธบาท ซ่ึงแต่ละแห่งก็มีพิธีกรรมท่ีแตกต่างกันไป 
 ชาวพุทธล้านนาใช้น้ าส้มป่อยในการสรงน้ ารอยพระพุทธบาทเพราะชาวล้านนาเชื่อว่า
ส้มป่อยเป็นพืชศักดิ์สิทธิ์ที่ขจัดสิ่งชั่วร้ายออกไปจากชีวิต ค าว่า “ป่อย” หมายถึงปลดปล่อยสิ่งจัญไร 
อัปมงคลออกไป นอกจากนั้นชาวพุทธในล้านนายังเชื่อว่าการบูชารอยพระพุทธบาทนั้น ท าให้ตนเอง
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และครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข ปราศจากโรคภัย แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งหลาย หายจากการ
เจ็บป่วย มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การเงิน การท าธุรกิจ ค้าขาย ท าการเกษตรได้ผลผลิตดี 
ฝนตกต้องตามฤดูกาล ตั้งจิตอธิษฐานในสิ่งที่ปรารถนามักประสบความส าเร็จ จึงมีผู้มาบนบานศาล
กล่าวที่วัดพระพุทธบาทสี่รอยอยู่เสมอ เพราะมีตัวอย่างและหลักฐานปรากฏให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ 
เช่น ด้านธุรกิจ นักธุรกิจไทยในอเมริกาขออนุญาตตั้งโรงงานหลายครั้งไม่ได้รับการอนุญาต  ได้มา
กราบไหว้บูชาพระพุทธบาทสี่รอย กลับไปด าเนินการเรื่องสร้างโรงงานประสบความส าเร็จ เกิดความ
เลื่อมใสศรัทธา ได้บริจาคเงินสร้างถนนขึ้นวัดพระพุทธบาทสี่รอยในช่วง  6 กิโลเมตรสุดท้ายที่จะถึง
วัด เป็นเงิน 6 ล้านบาท ด้านต าแหน่งหน้าที่การงาน มีนายทหารระดับสูงที่มากราบไหว้บูชา ประสบ
ความส าเร็จในต าแหน่งหน้าที่การงาน ได้มากราบไหว้บูชาเป็นประจ าทุกปีจนผู้คนในชุมชนพบเห็น
เป็นที่ประจักษ์ เช่น พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นต้น ด้านความเจ็บป่วย มีสตรีเป็นมะเร็งกล่อง
เสียง พูดไม่ได้ ลูกชายได้กราบไหว้บูชารอยพระพุทธบาทแล้วตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าแม่หายป่วย  จะ
บวช ในเวลาต่อมา แม่มีอาการดีขึ้น สามารถพูดได้ ลูกชายจึงมาบวชอยู่ที่วัดนี้ ด้านความศักดิ์สิทธิ์ 
ปาฏิหาริย์ มีสตรีผู้หนึ่งเดินเวียนรอบรอยพระพุทธบาทสี่รอย กลับไปบ้านได้ป่วยมีอาการตกเลือด 
ไปรักษาที่โรงพยาบาลไม่หาย มากราบขอขมาที่รอยพระพุทธบาท อาการป่วยได้หายเป็นปกติ เธอ
จึงขอให้ทางวัดจัดท าป้าย “ผู้หญิงห้ามเดินผ่านรอยพระพุทธบาท” เพราะไม่อยากให้สตรีท่านอ่ืน
ประสบเหตุการณ์เช่นเดียวกับตนเอง ทางวัดได้สนองเจตนารมณ์ของเธอ โดยท าป้ายติดตั้งไว้จนถึง
ทุกวันนี้ 

 
7. วิจารณ์  

 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ท าให้ทราบว่าชาวพุทธในล้านนามีความเชื่อและการบูชารอยพระ
พุทธบาทอย่างไร ควรประพฤติปฏิบัติตนอย่างไร ในส่วนที่กล่าวถึงเรื่องที่เป็นนามธรรม เช่นเร่ือง
ความเชื่อหลังจากการตายหรืออานิสงส์ต่าง ๆ ที่เกิดจากการบูชารอยพระพุทธบาท คนรุ่นใหม่อาจ
ไม่เชื่อว่าเป็นจริง ที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือ ป้ายบอก “สุภาพสตรีห้ามเข้า” บางแห่ง อาจท าให้คน
รุ่นใหม่ไม่เข้าใจ ควรศึกษาให้รอบคอบก่อนที่จะมีเจตคติทางลบต่อป้ายประกาศดังกล่าว  เรื่องความ
ศักดิ์สิทธิ์ อิทธิฤทธิ์ ปาฏิหาริย์ ต่าง ๆ ก็ควรมองเป็นกลาง ๆ ไม่ควร มองว่างมงายไร้เหตุผล การ
เจ็บป่วยของคนเราบางอย่างเป็นการเจ็บป่วยที่แพทย์แผนปัจจุบันหาสาเหตุไม่พบ รักษาไม่หาย อาจ
เป็นการเจ็บป่วยที่เกิดจากกรรม หรืออย่างอ่ืน เช่นในพระไตรปิฎกกล่าวว่า  

   “ในชาติก่อน เมื่อนักมวยก าลังชกกัน เราได้กันบุตรชายนักมวยปล้ าไว้ ด้วยผลกรรมนั้น
เราจึงเกิดความทุกข์ที่สันหลัง (ปวดหลัง), ในชาติก่อน เราเป็นหมอรักษาโรค ได้ถ่ายยาให้ลูกชาย
เศรษฐี ถึงแก่ความตาย  ด้วยผลกรรมนั้นเราจึงป่วยเป็นโรคปักขันทิกาพาธ  (ขุ.อป. (ไทย)
32/90/477)  (โรคท้องร่วง)  แต่มีสิ่งที่ควรคิดพิจารณาคือ ในพระไตรปิฎก กล่าวว่า “ตนแลเป็นที่
พ่ึงของตน บุคคลอื่นใครเล่าจะเป็นที่พ่ึงได้เพราะบุคคลที่ฝึกตนดีแล้ว ย่อมได้ที่พ่ึงอันได้โดยยาก บาป
ที่ตนเองท า เกิดในตน มีตนเป็นแดนเกิดย่อมท าลายคนมีปัญญาทรามเหมือนเพชรที่เกิดจากหิน
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ท าลายแก้วมณี ฉะนั้น” นั่นคือให้พ่ึงตนเอง เช่นการเรียนการสอบ ไม่ศึกษาค้นคว้า อ่านหนังสือ แต่
หวังพ่ึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไปบนบานศาลกล่าวขอให้สอบได้ คงจะเป็นไปได้ยาก เป็นต้น 

 

8. ข้อเสนอแนะ 
 วัดที่มีรอยพระพุทธบาทควรมีการรวมตัวกัน ท าการประชาสัมพันธ์ให้ประขาชนได้ทราบ
ถึงช่วงเวลาของการจัดงานบูชาหรือสมโภชน์รอยพระพุทธบาทประจ าปีในแต่ละพ้ืนที่  ควรมีเอกสาร
เกี่ยวกับรอยพระพุทธบาทในที่นั้น ๆ แจกฟรีทั้งในยามปกติและช่วงเวลาที่มีงานสมโภชน์หรือบูชา
รอยพระพุทธบาทประจ าปี ควรมีการจัดท าฐานข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับรอยพระพุทธบาทในประเทศ
ไทย  
 

บรรณานุกรม 
นันทนา ชุติวงศ์. (2533). รอยพระพุทธบาทในศิลปะเอเชียใต้และเอเชียอาคเนย์. กรุงเทพฯ : ด่าน
 สุทธาการพิมพ์,  
บุญเลิศ เสนานนท์. (2536). ต านานพระพุทธบาทและคัมภีร์พุทฺธปาทลกฺขณ. กรุงเทพฯ: บริษัท  ศรี
อนันต์การพิมพ์ จ ากัด.  
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (2539). พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
หลวงบริบาลบุรีภัณฑ์. (2504). พระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี. พิมพ์ครั้งที่ 7. พระนคร: โรง
 พิมพ์พระจันทร์.  
Virginia McKeen Di Crocco. แปลโดย สมหวัง แก้วสุฟอง. (2555). รอยพระบาทพระพุทธเจ้า 5 
 พระองค์ ใน ภัทรกัปนี้ ตามกรอบคิดแบบสิงหล – สยาม. นครปฐม: หมีดีไซน์. 
 



363วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

เครือข่าย: การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมของการด าเนินการทางธุรกิจขาย 
ตรงในภาคอีสาน 

NETWORK BUSINESSES: MAINTENANCE OF CULTURE BY NETWORK BUSINESS 
PROCEDURES IN NORTHEASTERN THAILAND 

 

เอนก อาจวิชัย พิสิฐ บุญไชย  ประสาน ก าจรเมทากุล 
 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยเรื่อง เครือข่าย : การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมของการด าเนินการทางธุรกิจขาย
ตรงในภาคอีสาน ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เลือกพ้ืนที่ ท าการเก็บ
ข้อมูลภาคสนามที่เกี่ยวกับประเด็นวิจัย ความมุ่งหมายของการวิจัยคือ 1) เพ่ือศึกษาความเป็นมา
ของวัฒนธรรมธุรกิจเครือข่ายและขายตรงในภาคอีสาน 2) เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาของวัฒนธรรม
ธุรกิจเครือข่ายและขายตรงในภาคอีสา น3) เพ่ือศึกษาแนวทางการเฝ้าระวังวัฒนธรรมธุรกิจ
เครือข่ายและขายตรงในภาคอีสาน ผลการวิจัยพบว่า ธุรกิจขายตรงในประเทศไทยเร่ิมเข้ามามี
บทบาท เมื่อประมาณ 40 ปีที่แล้วนี่เอง เนืองจากธุรกิจขายตรงเป็นธุรกิจที่เปิดโอกาสให้กับคนทุก
ชนชั้น ทุกเพศทุกวัย ทุกสังคม การขายตรงในประเทศไทยจึงเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่มีสภาพปัญหา
ของวัฒนธรรมทางธุรกิจ และธุรกิจเครือข่ายขายตรงในภาคอีสาน ใน 7 ด้าน ผู้วิจัยสังเกตว่า สินค้า
ในระบบการตลาดหลายชั้นที่แท้จริง ต้องมีลักษณะดังนี้ 1) สินค้านั้นมีประโยชน์จริง ใช้แล้วหมดไป
และต้องซื้อหามาใช้ใหม่ 2) สินค้านั้นสามารถน าไปขายปลีกได้จริง และผู้ขายจะมีรายได้เป็นผลก าไร
จากการขายปลีก 3) สินค้านั้นได้ผ่านขั้นตอนการน าเข้าและช าระภาษีอากรอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย 4) สินค้าประเภทเครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หรือสินค้าบ ารุงสุขภาพต้องผ่าน
การข้ึนทะเบียนและอนุญาตให้จ าหน่ายได้จากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
เรียบร้อยแล้ว 5) สินค้านั้นต้องมีฉลากบรรยายสรรพคุณ และวิธีใช้อย่างถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของ
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) 6) สินค้าบางประเภทต้องมีใบอนุญาตโดยเฉพาะ
ให้จัดจ าหน่ายได้ เช่น สุรา ต้องมีใบอนุญาตจากกรมสรรพสามิต เป็นต้น  7) สินค้านั้นต้องมีการรับ
คืนหรือมีการรับประกันจากบริษัทผู้จัดจ าหน่าย โดยมีเอกสารจากบริษัทเผยแพร่อย่างชัดเจน  

ค าส าคัญ: วัฒนธรรมของการด าเนินการทางธุรกิจ ธุรกิจขายตรง เครือข่าย ภาคอีสาน 
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ABSTRACT 

This investigation, Network businesses: Maintenance of culture by network business 
procedures in Northeastern Thailand, is a qualitative research project. The area of 
study was Northeastern Thailand. The three aims of the investigation were to: 1) 
study the history of network business and direct sale in Northeastern Thailand; 2) to 
study the  current conditions and problems with network business and direct sale 
in Northeastern Thailand; and 3) to study a method for maintaining network 
business culture and direct sale in Northeastern Thailand. The results show that 
Direct selling first emerged in Thailand 40 years ago. Due to the speed and ease of 
growth, the model was a success and now direct sale businesses are common in 
the Thailand because they create opportunities for all classes, genders and social 
groups. There are seven categories of problem with direct-selling businesses in 
Northeastern Thailand. This research explains that the following seven checks can 
help combat the seven problems: 1) Do the products have practical use and can 
they be re-stocked if sold-out? 2) Can the products be sold and will the seller 
make reasonable profit? 3) Have the products been imported and taxed according 
to the law? 4) Have any dietary supplements or health products been registered 
with the Department of Food and Drug Administration, Ministry of Public Health? 5) 
Are usage instructions clear and accurate according to the criteria of the Office of 
the Consumer Protection Board? 6) Do all products have the required licenses? 7) 
Are products guaranteed or warrantied by the company? Is there a returns policy? 
 

Keywords: Business culture, direct-selling, network, Northeastern Thailand 
 

1. INTRODUCTION 
There are currently no fixed marketing regulations in Thailand but it is generally 
accepted that companies should not discredit competitors and their products. 
There are also no laws prohibiting pyramid schemes, as there are in the Western 
world. These often unsustainable business models involve promise of goods, funds 
or services for enrolment of others into the scheme and are considered illegal in 
many countries. (Srisang, S. 2004)  Regardless, it is important for any business to 
create networks to progress and enjoy success. When networking causes start-up 
capital and business taxes to be low, the networks have many members. Multi-
level marketing is a way for networks to generate extra income for their workforces 
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and creates more independence for the seller. This is also the origin of the concept 
of commission. (Pakdeesukanan, A. 2003).  Most Thai businesses have adopted the 
popular Western business model of seller-to-buyer but these business relationships 
are often controlled at the top level. Network businesses have only been present 
in Thailand for a matter of decades. At first, one or two businesses were set up 
following Western models. Following their success, more Thai and international 
businesses followed suit and eventually hundreds and thousands of Thai 
businesses rapidly embraced the model so that this type of business is now the 
most popular in the country. (Singsangob, A. 2004).  The origins of network 
businesses are with Tupperware (Thailand) and Avon Cosmetics, who took the lead 
as the first network businesses in the country. Due to their respective markets and 
clientele, the majority of workers and consumers attracted to the network 
businesses were female. In 1987, Amway (Thailand) was established, which has 
grown to be one of the largest companies in the country. One of the reasons for 
the success of Amway is its tiered distribution model, which generates sales 
“through the use of an elaborate pyramid-like distribution system in which 
independent distributors of Amway products receive a percentage of the 
merchandise they sell and also a percentage of the merchandise sold by recruited 
distributors”. (Harvard Business School of Leadership. 2011).  However, this type of 
business has begun to experience problems in Thailand due to the exhaustion of 
the supply of potential investors and other associated issues.  Given the 
problems arising from network businesses in Thailand, the research team were 
interested in designing this investigation to analyse the presence and effect of 
network businesses on the culture and everyday lifestyle of people in Northeastern 
Thailand. The three aims of the investigation were to 1) study the history of 
network business and direct sale in Northeastern Thailand; 2) to study the  current 
conditions and problems with network business and direct sale in Northeastern 
Thailand; and 3) to study a method for maintaining network business culture and 
direct sale in Northeastern Thailand. 
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2.RESEARCH METHODOLOGY 

For this investigation, the research team employed a qualitative research 
methodology. Data were gathered from both documentary analysis and field study 
from March 2011 to May 2012. The research area for this investigation was 
purposively selected from five provinces in Northeastern Thailand. These were 
Khon Kaen, Ubon Ratchathani, Kalasin, Mukdahan and Roi-Et. 10 companies were 
included in the investigation, which have been anonymized in this paper on ethical 
research grounds. The 10 companies repetitively selected according to three 
criteria: 1) the company was well known in the surrounding area, 2) the company 
was popular and 3) the company had a strong business plan and had a clear record 
of trade. The resident population came from the five designated provinces and the 
research sample was purposively selected from this population. A total of 150 
participants were chosen as respondents for the research. The respondents were 
divided into three equal groups of 50 individuals. The first group was a group of key 
informants who provided information related to the methods of cultural 
organization in business networks in northeastern Thailand. The second group was a 
group of casual informants who provided information related to the sales on the 
ground and cultural organization in business networks in northeastern Thailand. The 
final group was a group of general informants who provided basic information 
related to the sales on the ground and cultural organization in business networks in 
northeastern Thailand, including satisfaction of the business product and business 
security.  

Data was gathered for this investigation from documentary research and 
field study. Tools used for data collection were basic survey, participant 
observation, non-participant observation, interview and focus group discussion. The 
first step was a basic survey of the conditions culture for business networks in 
Northeastern Thailand. The researchers followed this with participant observation in 
the research area, whereby the researchers asked questions on points of confusion 
from the perspective of a consumer. Researchers then conducted non-participant 
observation by examining local business networks. Following initial observations, 
the researchers began a program of interviews with research respondents. Members 
from each group, key informants, casual informants and general informants, were 
invited to answer questions regarding the culture of business networks in 
northeastern Thailand. The results from the interviews were then taken to focus 
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group discussions in order to be summarized, verified and concluded upon before 
analysis. Results from document study and field investigation were categorized into 
groups according to the three aims of the research. Results were verified by 
methodological triangulation and if any data collection method was found to have 
produced inconsistent results, further data was collected. Results were then 
concluded using a tally system. The results are presented here as a descriptive 
analysis. 
 

3.RESULTS 

In order to understand the network business culture of northeastern Thailand, one 
must first look to the origins of network business in the United States of America. In 
1886, David McConnell, a salesman from New York, created a popular ladies’ 
perfume, allowing him to found the California Perfume Company. In 1939 
McConnell change the name of his company to Avon and over the intervening 
decades had developed an advanced system of direct-sale. In 1949, McConnell 
introduced a demonstration scheme, which became known as Home Party. The 
Home Party scheme involved sales representatives visiting customers homes and 
demonstrating the products on offer in a familiar environment. This proved to be 
an extremely successful venture. In 1934, Carl F Rehnborg developed nutritional 
supplements for food and founded the Nutrilite brand. In 1949, Jay Van Andel and 
Richard DeVos began to distribute Nutrilite products using the Home Party system 
invented by McConnell. The success of the Nutrilite venture encouraged Andel and 
DeVos to found the Amway Corporation in 1959.  From these beginnings, network 
business has developed and expanded and it is now an important model adopted 
by many companies in Southeast Asia. 

Direct selling first emerged in Thailand 40 years ago and the first company 
to use the model was Thai Tupperware in 1978. The direct sales model involves 
the marketing of consumer products away from a fixed retail centre or shop. The 
success of Thai Tupperware encouraged Amway to conduct business in the country 
from 1987. Nowadays, direct sale businesses are common in the Thailand because 
they create opportunities for all classes, genders and social groups. For this reason, 
direct sale businesses in Thailand grew rapidly.  

Direct sale is not an easy form of business. By contrast, it requires the hard 
work and dedication of all staff. The major strategies used by direct sales 
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representatives are presentation and demonstration. Many different companies sell 
many different products using a direct sales strategy in many different countries. 
However the most common types of products sold using this method are everyday 
household goods that have a limited use and require regular purchase. There are 
two types of direct sales, single and multi-level. A single-level direct selling model 
is where the salesperson receives commission for their own trade. A multilevel 
direct selling model is where the salesperson receives commission for their own 
trade as well as commission for the trade conducted by other salespeople they 
have recruited to the organization pyramid.  
The problems with network business and direct selling in Northeastern 
Thailand 

One development of the direct selling model in modern society is the internet or, 
specifically, e-commerce. The Internet has grown to be an integral part of everyday 
life and internet trading is one of the methods used by businesses to reach as large 
a market as possible, as quickly and as cost-effectively as possible. However, there 
is less consumer security through the internet; consumers may purchase sub-
standard goods, damaged goods, or goods that do not match the advertising. 
Potentially hazardous and risky products are those claiming to offer scientific or 
nutritional benefit. Often the manufacturer is concerned with profits rather than 
consumer safety and there is no follow up to ensure correct use of the products. 
Equally, consumers do not use the products in the correct way, which can damage 
their health. 

In Thailand, all businesses wishing to trade directly must obtain a trading 
license as well as an e-commerce license with the Office of the Consumer 
Protection Board of Thailand, according to royal bills passed in 2001 and 2002. The 
reason for the introduction of the bill was to ensure that the government and 
related institutions may contact or track down the businesses in the event of 
problems with consumers. Businesses may not obtain a license after trading and 
must have secured permission before they begin to trade on the Internet. Any 
business owners trading without a license are liable to receive a punishment of no 
more than one year imprisonment or a fine of 100,000 baht. 

Interviews with respondents and subsequent focus-group discussions led the 
research team to conclude seven areas of product-based problems with direct-
selling companies in Northeastern Thailand: 
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1. Products do not have a practical use, have limited shelf-life, or are no 
longer produced. This means that the goods either cannot be sold, must be 
sold quickly, or cannot be restocked once sold out. 

2. There is not enough demand for products and profits are marginal. 
3. Some products have been illegally imported into the country or have not 

been properly declared to the taxation authorities. 
4. Health products have not been registered and approved by the relevant 

government institutions. 
5. There are no instructions to accompany the products, or the instructions are 

unclear or in a foreign language. 
6. Not all products have the necessary licensing and documentation required 

for resale. 
7. The company does not provide a product warranty, there is no consumer 

protection (no returns policy) and the company does not have insurance. 
 
Method for maintaining business culture in Northeastern Thailand 

Occasionally, dishonest businesses will conceal themselves under the guise of an e-
commerce trader or direct selling model in order to generate easy income from the 
salespeople down the chain. There are a number of ways to identify rogue traders. 
One such investors being asked to make a financial membership commitment 
without an exchange of goods or products. Another common sign of an 
untrustworthy pyramid scheme is the exchange of goods that are far cheaper than 
the value of the financial commitment. For example, a salesperson may pay 20,000 
baht to join the scheme, yet receive goods to the sum of 1,500 baht for resale. 
Another common trick is to host internet sites at inflated fees. Suspicions should 
arise if people with standard jobs have an unrealistically high disposable income. It 
may be that these individuals are earning extra money illegally or through 
dishonest practices. Legal businesses that have pyramid schemes, direct selling and 
shared investment will have a license from the Office of the Consumer Protection 
Board of Thailand. In order to get this license, they will have had to present a 
business plan and all details of a proposed model. A further indication of illicit 
practices is the lack of a permanent business address. Legal businesses will have a 
fixed address and permanent, convenient mode of contact. Warnings of illegal 
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trading are a frequently changed address, closed website and unavailability for 
contact. 

In order to protect against illicit business and cons, individuals should be 
wary of companies that offer substantial instant reward and those that pressurize 
prospective investors to pay. In addition, investors should scrutinize the company 
details and details of company owners for authenticity and trustworthiness. All 
business documents should also be checked and verified. If any business fails to 
produce all required documents, the relevant authorities must be notified. 

Currently, direct-selling is a popular form of supplementary income among 
Thai people and opportunities appear regularly in society. For this reason, potential 
sales staff must take precautions to ensure the venture is economically sound 
before they commit to taking part and investing start-up capital. In response to the 
seven problems identified by research informants, the following seven checks will 
help assess the risks of becoming a part of the company. 

1. Do the products have practical use and can they be re-stocked if sold-out? 
2. Can the products be sold and will the seller make reasonable profit? 
3. Have the products been imported and taxed according to the law? 
4. Have any dietary supplements or health products been registered with the 

Department of Food and Drug Administration, Ministry of Public Health? 
5. Are usage instructions clear and accurate according to the criteria of the 

Office of the Consumer Protection Board? 
6. Do all products have the required licenses? 
7. Are products guaranteed or warrantied by the company? Is there a returns 

policy? 
4.DISCUSSION 

Local businesses can learn much from the large direct-selling companies with a 
presence in Thailand, particularly regarding ways to safeguard employees and 
consumers. There are a number of areas in which a direct-selling ethos could 
benefit local business culture. Firstly, self-reliance is an important trait of direct-
selling companies that could be positively adopted by local businesses. (Hewison, 
K. 2000) The success of direct-selling companies is built on the premise of working 
within one’s means, using resources that are readily available and not going into 
too great a debt. (Brodie, S., Stanworth, J. and Wotruba, T.R. 2002) This policy is a 
sound foundation for all local start-ups because it limits the risk of the business. In 



371วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
๙ 

 

fact, the principle of self-sufficiency is well-known in Thailand due to its 
prominence at the heart of His Majesty King Bhumibol Adulyadej’s vision and 
philosophy for the country. (Piboolsravut, P. 2004) The King has actively promoted 
the concept of self-sufficiency throughout his reign and the philosophy has driven 
social and economic government policies. The success of large direct-selling 
companies merely serves to reinforce the relevance of such an approach. 

With the emphasis on self-sufficiency, it is important that local businessmen 
and businesswomen realize their own importance to the economic project. For this 
reason, they must monitor and safeguard their health. (Andersson, P. 2008) Local 
medical culture can be of great benefit here. Thailand is renowned for the strength 
of its traditional medicine, including massage and herbal treatments, as well as the 
health benefits of its freshly produced cuisine. (Brun, V., Schumacher, T. and 
Bjørnland, T. 1994).  Local business owners must take advantage of this aspect of 
society to ensure they remain in good health and able to work at their full capacity. 

Self-sufficiency must not be treated as a call to remain isolated and in 
direct competition with other local businesses. It is important to take the lead of 
large direct-selling companies and form networks of similar businesses to exchange 
knowledge, reflect upon experiences and pool resources. Business networks have 
been proven to dramatically increase the knowledge and capacity of local 
enterprises, particularly with regard to marketing and funding. (Brüderl, J. and 
Preisendörfer, P. 1998).  An extension of these networks is communal management 
of local resources to ensure that no one party or company has monopoly. This will 
safeguard the right of all community members to a fair opportunity. Moreover, 
maintenance and utilization of local traditional culture, as well as technological 
developments that enhance that local culture, as vital to ensuring economic 
growth and maximization of business output. 

The nature of direct-selling business is similar to the nature of culture itself 
in that both originate at a single point and are dispersed across a wider area. This is 
a view of culture originally espoused by German anthropologist Leo Frobenius at 
the turn of the twentieth century. (Sylvain, R. 1996). The premise was adopted by 
other well-known ethnologists, notably Fritz Graebner and Wilhelm Schmidt, and 
became referred to as the Kulturkreis. (Kluckhohn, C. 1936) However, if this link 
between culture and business networking is to be made, it must be noted that 
Frobenius identified multiple origins of culture, rather than a unilineal evolution. 
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There were, according to proponents of Kulturkreis, a number of different cultural 
origins that grew and interacted over time. To transpose this theory onto the 
business networks of Thailand would be to argue that each direct-selling business 
grows from its own origin and then influences (or is influenced by) other business 
when they come into contact. Consequently, then, the aim of society must be to 
seek harmony of these different cultures in the form of a network that can benefit 
everybody. However, such a conclusion in today’s ever closer and ever more 
modernized world seems neglectful. There is now such a wealth of information and 
communication available to sellers, consumers and business owners that direct-
selling cultures from business to business are less easily distinguishable. Over the 
course of this investigation, it became increasingly apparent to the researchers that 
methods for integrating direct-selling into local culture (and vice versa) are integral 
to establishing a successful direct-selling environment.  

The World Federation of Direct Selling Associations and its regional branches 
are non-governmental organisations in place to support and maintain the ethics of 
direct-selling companies worldwide. (Peterson, R.A. and Wotruba, T.R. 1996).  
However, the support they provide is, understandably, one dimensional from the 
perspective of the sellers. There are no safeguards or supports in place for 
community culture in Northeastern Thailand that actively work towards integrating 
local customs into the business culture. Given the popularity of direct-selling as a 
supplementary occupation in Thailand, the government should play a greater role 
in the standardization of direct-selling companies. This should extend to the 
safeguarding and maximisation of local culture to ensure that both the businesses 
and the communities benefit. Further research is required to assess the quality of 
goods currently sold by direct-selling companies in Thailand, methods of quality 
assurance and strategies for government intervention. 
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กระบวนการปรับอินทรีย์ตามแนวพุทธจิตวิทยาบูรณาการที่มีต่อประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติธรรม 

A PROCESS OF INNER PHYSICAL ADJUSTMENTON INTEGRATIVE BUDDHIST 
PSYCHOLOGY FOR EFFECTIVENESS OF MEDITATION PRACTICE 

 
ปิยวัฒน์  คงทรัพย์ 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยเรื่อง กระบวนการปรับอินทรีย์ตามแนวพุทธจิตวิทยาบูรณาการที่มีต่อ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติธรรม มีวัตถุประสงค์ เพ่ือส ารวจสภาพการปฏิบัติธรรมและแนวทางการ
ปรับอินทรีย์ตามหลักพระพุทธศาสนา เพ่ือประเมินกระบวนการปรับอินทรีย์ตามแนวพุทธจิตวิทยา
บูรณาการ และเพ่ือน าเสนอกระบวนการการปรับอินทรีย์ตามแนวพุทธจิตวิทยาบูรณาการท่ีมีต่อ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติธรรมผลการศึกษา สภาพการปฏิบัติธรรมและแนวทางการปรับอินทรีย์ตาม
หลักพระพุทธศาสนา ระหว่างกลุ่มฝึกปฏิบัติและกลุ่มควบคุม ก่อนการปฏิบัติ ไม่แตกต่างกัน กลุ่มฝึก
ปฏิบัติระยะก่อนฝึกปฏิบัติ ระยะติดตามแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แต่หลังการปฏิบัติธรรม
และระยะติดตาม พบว่าด้านวิริยินทรีย์ ด้านสมาธินทรีย์ ด้านปัญญินทรีย์ รวม ทั้ง 5 ด้าน แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยมีการประเมินกระบวนการปรับอินทรีย์ตามแนวพุทธจิตวิทยาบูรณา
การผสมผสานเชื่อมโยงองค์ความรู้จากการฝึกอบรมการปฏิบัติธรรมตามแนวพุทธจิตวิทยาบูรณา
การ  ภายใต้รูปแบบเจริญสติปัฏฐาน 4 หรือการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน และการปรับอินทรีย์ 5 
เชื่อมโยงกับโพชฌงค์ 7 กับทฤษฎีจิตวิทยาตะวันตก โดยผ่านกระบวนการกลุ่ม คือ กลุ่มฝึกอบรม
ปฏิบัติธรรมการปรับอินทรีย์ตามแนวพุทธจิตวิทยาบูรณาการ กับทฤษฎีจิตวิทยาตะวันตก เข้า
ด้วยกัน มีการส่งอารมณ์ สอบอารมณ์ และมีพระวิปัสสนาจารย์ให้การปรึกษา ส่งผลให้กระบวนการ
การปรับอินทรีย์ตามแนวพุทธจิตวิทยาบูรณาการที่มีต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติธรรมมีผลการ
ปฏิบัติที่ดีมากขึ้น  
 

ค าส าคัญ : กระบวนการปรับอินทรีย์, พุทธจิตวิทยา, ประสิทธิผลในการปฏิบัติธรรม. 
  

                                                 
 หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา คณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย. 



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560376

ABSTRACT 
 Research The organic adjustment process based on Buddhist psychology, 
the integrated approach to the effectiveness in practice. purpose To investigate the 
state of meditation and the way to adjust organic Buddhism. To assess the organic 
adjustment process according to the Buddhist psychology of integration. And to 
present an organic adjustment process based on the Buddhist psychology of 
integrating on the effectiveness of the practice. 
 The results of the study on the state of meditation and the guidelines for 
organic adjustment in Buddhism. Between practice and control groups Before the 
practice not different Pre-practice group practice Tracking distance was statistically 
significantly different But after meditation and follow up. It was found on the 
Vijayana branch. Meditation There were 5 statistically significant differences among 
the five groups. The evaluation of the organic adjustment process according to the 
Buddhist psychology of integration, the integration of knowledge linkages, the 
training of Buddhist moral practice, integrated psychology. Under the form of 
attainment 4, or practice meditation cravings. And organic adjustment. 5, 5 physical 
education with Western psychological theory. Through the group process is the 
Dharma Training Group, Organic Adjustment according to Buddhist Integrated 
Psychology. Theories of Western Psychology, Emotional Sentiment, and the Virtues 
of Wisdom give counsel. As a result, the process of organic adjustment in the 
Buddhist way of integrating psychology into the effectiveness of Dharma practice 
has resulted in better practice.  
 
Keywords : Process of Inner Physical Adjustment, Buddhist Psychology,  
 Effectiveness  of Meditation Practice. 
 
1. บทน า 

 อินทรีย์ หมายความว่า ความเป็นใหญ่ สภาพที่เป็นใหญ่ในกิจของตน ธรรมที่เป็น
เจ้าการในการท าหน้าที่อย่างหนึ่ง ๆ เช่น ตาเป็นใหญ่ในการดู หรือเป็นเจ้าการในการเห็น หูเป็นใหญ่
ในการได้ยิน วิริยะเป็นใหญ่ในการก าจัดความเกียจคร้าน เป็นต้น หลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาที่
กล่าวถึงเรื่องอินทรีย์มีหลายหมวดธรรม เช่น อินทรีย์ 5 ธรรมที่เป็นใหญ่ในกิจของตน โดยเป็นเจ้า
การในการท าหน้าที่และเป็นหัวหน้าน าสัมปยุตตธรรมในการครอบง าก าจัดธรรมที่เป็นปฏิปักษ์มี 5 
อย่าง ได้แก่ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา การเรียกชื่อว่า อินทรีย์เพราะเป็นเจ้าการในครอบง า
ธรรมซึ่งธรรมที่ตรงกันข้ามแต่ละอย่าง คือความไร้ศรัทธา ความเกียจคร้าน ความประมาท ความ
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ฟุ้งซ่าน และความหลงงมงายตามล าดับ หลักค าสอนเรื่องอายตนะภายใน 6 คือตา หู จมูก ลิ้น กาย 
ใจ บางทีเรียกว่าอินทรีย์ 6 เพราะเป็นใหญ่ในหน้าที่ของตนแต่ละอย่าง เช่น ตา เป็นใหญ่ในการดู 
เป็นต้น (ที.ปา.(ไทย) 11/304/255) หลักค าสอนเรื่องการส ารวมอินทรีย์ (อินทรียสังวร) คือการ
ส ารวมอินทรีย์ 6 คือตา หู จมูก ลิ้น กายใจ ไม่ให้ยินดียินร้ายในเวลาเห็นรูป ฟังเสียง ดมกลิ่น ลิ้มรส 
ถูกต้องโผฏฐัพพะรู้ธรรมารมณ์ด้วยใจ หลักค าสอนเรื่องอปัณณกปฏิปทา  กล่าวถึงเรื่องอินทรียสังวร
ไว้ คือการระวังไม่ให้บาปอกุศลธรรมครอบง าใจ เมื่อรับรู้อารมณ์ด้วยอินทรีย์ทั้ง 6  ในองค์แห่งภิกษุ
ใหม่ 5 กล่าวถึงอินทรีย์สังวร คือมีสติระวังรักษาใจ ไม่ให้กิเลสเกิดความยินดียินร้ายเข้าครอบง า เมื่อ
รับรู้อารมณ์ด้วยอินทรีย์ทั้ง 6 มีเห็นรูปด้วยตาเป็นต้น (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) 22/114/156) ในปาริสุทธิ
ศีล 4 กล่าวถึงการส ารวมอินทรีย์ว่าเป็นศีลอย่างหนึ่ง เป็นการส ารวมอินทรีย์ ไม่ให้เกิดความยินดี ยิน
ร้าย  

เรื่องอินทรีย์ นอกจากจะปรากฏในหลักธรรมต่าง ๆ แล้ว ยังปรากฏในการปฏิบัติ
กัมมัฏฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติสมถกัมมัฏฐาน ดังจะเห็นได้จากเรื่องอัปปนาโกศล   ซึ่ง
กล่าวถึงการท าอินทรีย์ให้ถึงความเสมอกัน (อินฺทฺริยสมตฺตปฏิปาทนโต) โดยใจความก็คือ การปรับ
อินทรีย์ 5 ให้เสมอกัน แบ่งออกเป็น 2 คู่คือ ศรัทธากับปัญญาต้องเสมอกัน เพราะถ้าบุคคลมีศรัทธา
มาก แต่ปัญญาน้อย ย่อมเลื่อมใสอย่างเซ่อ ๆ คือไม่เลื่อมใสอย่างแน่วแน่ เลื่อมใสในสิ่งที่ไม่ ใช่เรื่อง    
ถ้ามีปัญญามาก แต่มีศรัทธาน้อย ย่อมแหวกแนวไปสู่ฝ่ายเกเรโอ้อวด ใคร ๆ ก็แก้ไขไม่ได้ สมาธิต้อง
เสมอกับวิริยะ เพราะถ้าหากมีสมาธิมาก แต่วิริยะน้อย ย่อมเกียจคร้าน ถ้ามีวิริยะมาก แต่มีสมาธิ
น้อยก็จะมีความฟุ้งซ่าน ส่วนสติยิ่งมีมากยิ่งดี (สมเด็จพระพุฒาจารย์,2546) 

การปรับตัวในทางจิตวิทยา หมายถึง ความพยายามของบุคคลในการที่จะหาวิธีลด
สภาวะความตรึงเครียดทางอารมณ์ที่เกิดจากความไม่สมปรารถนาในสิ่งที่ตนหรือสังคมคาดหวัง 
รวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่าง ๆ  เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เผชิญอยู่ 
ความพยายามดังกล่าวมีจุดประสงค์เพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข (เติมศักดิ์ 
คทวณิช, 2548) จากความหมายดังกล่าว จะเห็นได้ว่า การปรับตัวมีลักษณะส าคัญคือเป็นการ
ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม ซึ่งการปรับตัวลักษณะเช่นนี้ เป็นการปรับพฤติกรรมที่จะแสดงกับ
บุคคลและสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เหมาะสม ส่วนอีกลักษณะหนึ่งเป็นการปรับตัวด้านจิตใจ ดังนั้น 
บุคคลจะปรับตัวเมื่อภายใต้สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง จุดมุ่งหมายของการปรับตัว เพ่ือให้
สอดคล้องหรือเข้ากับสถานการณ์ในขณะนั้น ๆ เป็นการปรับตัวเพ่ือความอยู่รอด ท าให้มองเห็นว่า 
การปรับตัวนั้นเกิดจากการที่บุคคลมีความต้องการใดขึ้นแล้วมีอุปสรรคมาขัดขวางที่จะท าให้บุคคล
นั้นไม่สามารถบรรลุเป้าหมายหรือบรรลุเป้าหมายช้ากว่าก าหนด ในสถานการณ์ที่บุคคลประสบ
เช่นนี้จะท าให้เกิดภาวะทางอารมณ์ต่าง ๆ ขึ้น เช่น ความขัดแย้งในใจ ความคับข้องใจ ความกดดัน 
ความตรึงเครียด สภาวะทางอารมณ์ดังกล่าว ถ้าไม่สามารถปรับให้ลดลงหรือหมดไปได้อย่าง
เหมาะสม ท าให้บุคคลนั้นเกิดปัญหาสุขภาพจิตติดตามมาได้ 

ดังนั้น การที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเผชิญปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากตัว
บุคคลนั้นเองหรือเป็นปัญหาที่เกิดจากสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปบุคคลนั้นก็จะพยายามปรับตัวสภาพ
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ที่เป็นปัญหาที่เขาก าลังเผชิญนั้นเพ่ือให้สภาวะของความกดดัน ความเครียดความว้าวุ่น วุ่นวายใจ 
หรือความกังวลใจค่อย ๆ คล่ีคลายลง จนกระทั่งหมดไป หากไม่สามารถขจัดปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ให้หมดสิ้นไปได้ความกังวลใจก็ยังคงมีอยู่ต่อไปและอาจจะมีผลกระทบให้บุคคลนั้นต้องสูญเสียความ
สมดุลในตนเอง เกิดความเคร่งเครียดวิตกกังวล สับสน ว้าวุ่นใจ และความคับข้องใจ ท าให้ไม่มี
ความสุขในการด าเนินชีวิต การที่บุคคลพยายามปรับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ตน และพยายาม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและความต้องการของตนเองจนสามารถ
ด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขปราศจากความคับข้องใจเมื่อเกิดความขัดแย้งความคับข้องใจและ
อุปสรรคต่าง ๆ จึงมีความจ าเป็นที่คนจะต้องเรียนรู้วิธีการปรับตัวหลาย ๆ แบบ ต่อสู้ปัญหาอย่างมี
สติและมีวิธีการที่จะจัดการกับความเครียดทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องนอกจากจะรู้วิธีการ
สร้างความพอใจให้กับตนแล้วจะต้องรู้วิธีการสร้างสัมพันธ์ภาพกับผู้ อ่ืนด้วยต้องสามารถผสมผสาน
ความต้องการของตนกับความต้องการที่สังคมเรียกร้องการยอมรับกฎเกณฑ์ ค่านิยมของกลุ่มเป็นสิ่ง
ที่ต้องเรียนรู้ที่จะต้องแสดงออกอย่างถูกต้องจึงต้องพยายามสอนให้รู้จักคิดพิจารณาหาเหตุผลใน
บรรทัดฐานและค่านิยมท่ีสังคมเรียกร้อง 

เมื่อน ามาศึกษาเปรียบเทียบกับเรื่องการปรับอินทรีย์ทางพระพุทธศาสนาแล้ว จะเห็น
ได้ว่ามีลักษณะคล้ายคลึงกัน ตรงประเด็นที่ว่า เมื่อบุคคลอยู่ภายใต้สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง 
บุคคลก็จะปรับตัวเพ่ือเรียนรู้ต่อสิ่งนั้น ๆ ถ้ามีการเรียนรู้เหมาะสม บุคคลก็มีความพอใจ มีความสุข
กับสถานการณ์นั้น ๆ ถ้าไม่สามารถปรับตัว หรือปรับตัวได้ไม่เหมาะสม มนุษย์ก็จะมีความทุกข์ เกิด
ความไม่พอใจขึ้น จากความส าคัญดังกล่าวมา ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาเรื่องการปรับอินทรีย์ตามแนว
พุทธศาสนาและจิตวิทยาเพ่ือสังเคราะห์และพัฒนารูปแบบการปรับอินทรีย์พุทธจิตวิทยาบูรณาการ 
เพ่ือประเมินผลการปรับอินทรีย์ตามแนวพุทธจิตวิทยาบูรณาการ 

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1  เ พ่ือส ารวจสภาพการปฏิบัติธรรมและแนวทางการปรับอินทรีย์ตามหลัก
พระพุทธศาสนา 
 2.2 เพ่ือประเมินกระบวนการปรับอินทรีย์ตามแนวพุทธจิตวิทยาบูรณาการ 
 2.3 เพ่ือน าเสนอกระบวนการการปรับอินทรีย์ตามแนวพุทธจิตวิทยาบูรณาการที่มีต่อ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติธรรม 
 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
 งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed-Method Research) โดยมี
การศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ แบ่งขอบเขตการวิจัย ดังนี้  
             3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา คือ ศึกษากระบวนการการปรับอินทรีย์ตามแนวพุทธศาสนาและ
ทฤษฎีทางจิตวิทยาสังเคราะห์และพัฒนารูปแบบการปรับอินทรีย์ตามแนวพุทธจิตวิทยาบูรณาการ
ประเมินผลการปรับอินทรีย์ตามแนวจิตวิทยาบูรณาการ 
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            3.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ปฏิบัติธรรม ณ ส านักปฏิบัติ
ธรรมรัตนคีรี วัดสิงห์วงศ์ ต าบลหนองไทร  อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  จ านวน 40 รูป โดย
แบ่งเป็นกลุ่มผู้ที่เข้ารับการฝึกปฏิบัติ 20 รูป/คน และกลุ่มควบคุม  20 รูป/คน 
             3.3 ขอบเขตด้านพื้นที่ ได้แก่ผู้ปฏิบัติธรรม ณ ส านักปฏิบัติธรรมรัตนคีรี วัดสิงห์วงศ์ 
ต าบลหนองไทร  อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
             3.4 ขอบเขตด้านเวลา ตั้งแต ่พฤษภาคม  2558 – ตุลาคม 2559 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย  
 ผู้วิจัยจะด าเนินการเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่  

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาส ารวจสภาพการปฏิบัติธรรมและแนวทางการปรับอินทรีย์ตามหลัก
พระพุทธศาสนา โดยศึกษาจากเอกสาร สอบถามและสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ ผู้สนใจเข้า
ร่วมโครงการฝึกอบรมจ านวน 40 รูป/คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม  คือกลุ่มควบคุม 20 รูป/คน  และกลุ่ม
ฝึกปฏิบัติ 20 รูป/คน  

ขั้นตอนที่ 2 เพ่ือประเมินกระบวนการปรับอินทรีย์ตามแนวพุทธจิตวิทยาบูรณาการโดย
การสัมภาษณ์ พระวิปัสสนาจารย์ จ านวน 5 รูป   

ขั้นตอนที่ 3 เพ่ือน าเสนอกระบวนการการปรับอินทรีย์ตามแนวพุทธจิตวิทยาบูรณาการ
ที่มีต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติธรรม ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมจ านวน 
40 รูป/คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม  คือกลุ่มควบคุม 20 รูป/คน  และกลุ่มฝึกปฏิบัติ 20 รูป/คน และกลุ่ม
พระวิปัสสนาจารย์ จ านวน 5 รูป 

5. ผลการวิจัย 
 5.1 ส ารวจสภาพการปฏิบัติธรรมและแนวทางการปรับอินทรีย์ตามหลักพระพุทธศาสนา 
 จากผลการวิเคราะห์ผลส ารวจสภาพการปฏิบัติธรรมและแนวทางการปรับอินทรีย์ตาม
หลักพุทธศาสนา  เมื่อเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติธรรมและแนวทางการปรับอินทรีย์ตามหลัก
พระพุทธศาสนาระหว่างกลุ่มฝึกปฏิบัติและกลุ่มควบคุมก่อนการปฏิบัติ พบว่า สภาพการปฏิบัติธรรม
และแนวทางการปรับอินทรีย์ตามหลักพระพุทธศาสนาจ าแนกเป็นค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ระหว่างกลุ่มฝึกปฏิบัติและกลุ่มควบคุม ก่อนการปฏิบัติ ไม่แตกต่างกัน  ซึ่งตรงกับผลการวิจัย 
                 ในขณะเดียวกัน เมื่อเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติธรรมและแนวทางการปรับอินทรีย์
ตามหลักพระพุทธศาสนาระหว่างกลุ่มฝึกปฏิบัติและกลุ่มควบคุม หลังการปฏิบัติ พบว่า สภาพการ
ปฏิบัติธรรมและแนวทางการปรับอินทรีย์ตามหลักพระพุทธศาสนาระหว่างกลุ่มฝึกปฏิบัติและกลุ่ม
ควบคุม หลัง การปฏิบัติ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ   
               เมื่อเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติธรรมและแนวทางการปรับอินทรีย์ตามหลัก
พระพุทธศาสนาระหว่างกลุ่มฝึกปฏิบัติและกลุ่มควบคุมระยะติดตาม  1 เดือน   พบว่า สภาพการ
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ปฏิบัติธรรมและแนวทางการปรับอินทรีย์ตามหลักพระพุทธศาสนา ระหว่างกลุ่มฝึกปฏิบัติและกลุ่ม
ควบคุมระยะติดตามผลแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ   
                สภาพการปฏิบัติธรรมและแนวทางการปรับอินทรีย์ตามหลักพระพุทธศาสนา ของกลุ่มฝึก
ปฏิบัติระยะก่อนฝึกปฏิบัติ ระยะหลังฝึกปฏิบัติและระยะติดตามผล 1 เดือน แตกต่างกันอย่าง            
มีนัยส าคัญทางสถิต ิ
               และสภาพการปฏิบัติธรรมและแนวทางการปรับอินทรีย์ตามหลักพระพุทธศาสนา ของกลุ่ม
ฝึกปฏิบัติระยะก่อนฝึกปฏิบัติ ระยะติดตามแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แต่หลังการปฏิบัติ
ธรรมและระยะติดตาม พบว่าด้านวิริยินทรีย์ ด้านสมาธินทรีย์ ด้านปัญญินทรีย์ และรวม ทั้ง 5 ด้าน 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                 
              เปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติธรรมและแนวทางการปรับอินทรีย์ตามหลักพระพุทธศาสนา 
ของกลุ่มควบคุมระยะก่อนฝึกปฏิบัติ ระยะหลังฝึกปฏิบัติและระยะติดตามผล 1 เดือน  พบว่า สภาพ
การปฏิบัติธรรมและแนวทางการปรับอินทรีย์ตามหลัก พระพุทธศาสนา ของกลุ่มควบคุมระยะก่อน 
ฝึกปฏิบัติ ระยะหลังฝึกปฏิบัติและระยะ ติดตามผล 1 เดือน ไม่แตกต่างกัน 
             จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ผลการประเมินกระบวนการปรับอินทรีย์ตามแนวพุทธ
จิตวิทยาบูรณาการ โดยใช้แบบสัมภาษณ์ พบว่าหลักธรรม หลักการ หลักวิชาและวิธีการปฏิบัติธรรม
ตามหลักค าสอนของพระพุทธศาสนา ได้แก่ หลักพุทธธรรมที่เป็นฝักฝ่ายแห่งความตรัสรู้ เป็น
หลักธรรมที่เกื้อหนุนแก่อริยมรรค ได้แก่ โพธิปักขิยธรรม  มี 37 ประการ คือ สติปัฏฐาน 4 
สัมมัปปธาน 4 อิทธิบาท 4  อินทรีย์ 5  พละ 5 โพชฌงค์ 7 และมรรคมีองค์ 8  ซึ่งในการศึกษา   
ครั้งนี้  ผู้วิจัยศึกษา หมายเอาเฉพาะ หลัก สติปัฏฐาน 4 อินทรีย์ 5  โพชฌงค์ 7 ควบคู่กับหลัก
ทฤษฎีทางจิตวิทยาตะวันตกประกอบด้วย ทฤษฎีการรู้สึก การรับรู้ การเรียนรู้ การปรับพฤติกรรม 
การปรับตัวและงานวิจัยรวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง สามารถสังเคราะห์เป็นกระบวนการปรับอินทรีย์
ตามแนวจิตวิทยาบูรณาการโดยผ่านกระบวนการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมผสมผสานเชื่อมโยงองค์
ความรู้จากการฝึกอบรมการปฏิบัติธรรมตามแนวพุทธจิตวิทยาบูรณาการ ภายใต้รูปแบบเจริญสติ
ปัฏฐาน 4 หรือการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน และการปรับอินทรีย์ 5 โพชฌงค์ 7  การสอบอารมณ์
และให้บริการปรึกษาที่สอดคล้องผสมผสานกับทฤษฎีจิตวิทยาตะวันตกดังกล่าว  ที่มีต่อประสิทธิผล
ในการการปฏิบัติธรรม  โดยผ่านกระบวนการกลุ่ม คือ กลุ่มฝึกอบรมปฏิบัติธรรม มีการส่งอารมณ์ 
สอบอารมณ์ และมีพระวิปัสสนาจารย์ให้บริการการปรึกษา อย่างสอดคล้องเป็นระบบอย่างมี
ประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงได้ด าเนินการศึกษาภาคสนามโดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญ 
กล่าวคือพระวิปัสสนาจารย์ 5 รูป และการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) พระวิปัสสนา
จารย์ 8 รูป เพ่ือรับรองกระบวนการปรับอินทรีย์ตามแนวจิตวิทยาบูรณาการที่มีต่อประสิทธิผลต่อ
การปฏิบัติธรรม สรุปได้ ดังนี้ 1) สัทธินทรีย์ มีศรัทธาแรงกล้า 2) วิริยินทรีย์ มีความเพียรพัฒนาจิต 
3) สตินทรีย์ ระลึกรู้สภาวธรรม 4) สมาธินทรีย์ มีจิตหนักแน่นมั่นคง 5) ปัญญินทรีย์ มีปัญญารู้แจ้ง 
              การอภิปรายผลการวิจัยจากกระบวนการปรับอินทรีย์ตามแนวพุทธจิตวิทยาบูรณาการ 
จากการทดสอบกับผู้เข้าฝึกอบรมปฏิบัติธรรมตามพุทธจิตวิทยาบูรณาการจ านวน 40 รูป  โดย
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แบ่งเป็นกลุ่มควบคุมจ านวน 20 รูป/คน กลุ่มฝึกปฏิบัติ จ านวน 20 รูป/คน จากการฝึกอบรมการ
ปฏิบัติธรรมตามแนวพุทธจิตวิทยาบูรณาการ  ภายใต้รูปแบบเจริญสติปัฏฐาน 4 หรือการปฏิบัติ
วิปัสสนากัมมัฏฐาน และการปรับอินทรีย์ 5 โพชฌงค์ 7  กับทฤษฎีจิตวิทยาตะวันตกเข้าด้วยกัน       
มีการส่งอารมณ์ สอบอารมณ์ และมีพระวิปัสสนาจารย์ให้การปรึกษา  อย่างสอดคล้องเป็นระบบ
อย่างมีประสิทธิภาพ และจากการศึกษาภาคสนามโดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญ 
กล่าวคือพระวิปัสสนาจารย์ 5 รูป และการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพ่ือรับรอง
กระบวนการปรับอินทรีย์ตามแนวจิตวิทยาบูรณาการที่มีต่อประสิทธิผลต่อการปฏิบัติธรรม รวมทั้ง
ติดตามประเมินผลผู้ผ่านการฝึกอบรมหลังจากเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 1 เดือน ผู้วิจัยวิเคราะห์
สังเคราะห์แล้วสามารถสรุปน าเสนอกระบวนการการปรับอินทรีย์ตามแนวพุทธจิตวิทยาบูรณาการที่
มีต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติธรรมคือ 
               1) มีศรัทธาแรงกล้า มีศรัทธาอย่างแรงกล้าในพระพุทธศาสนา ปฏิบัติตามค าแนะน า
ของพระวิปัสสนาจารย์ ควบคุมจิตให้เป็นปกติสุขได้ เชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อ ความเชื่อที่ประกอบด้วย
เหตุผล เชื่อในสิ่งที่เป็นกุศลและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ได้แก่ สัทธินทรีย์  ศรัทธากับปัญญา ให้
สมดุลกัน 

     2) มีความเพียรพัฒนาจิต  การมีความเพียรในการอบรมจิต ละอกุศลธรรม เข้าถึงกุศล
ธรรม คือ ความบากบั่น  ความเพียรเพ่ือที่จะละความชั่ว ประพฤติความดี ความพยายามท ากิจไม่
ท้อถอย  ได้แก่ วิริยินทรีย์  วิริยะ กับสมาธิ สมดุลกัน 
               3) ระลึกรู้สภาวธรรม  การระลึกรู้สภาวธรรมตามความเป็นจริง ไม่ประมาทในกิจท้ัง
ปวง  คือ ความระลึกได้ นึกได้ ความไม่เผลอ การคุมใจไว้กับกิจ หรือกุมจิตไว้กับสิ่งที่เกี่ยวข้อง จ า
การที่ท าและจ าค าที่พูดแล้ว แม้นานได้  ได้แก่  สตินทรีย์  มีสติก ากับในทุกอินทรีย์และทุกริริยาบถ 
ในที่ทุกสถาน ในกาลทุกเม่ือ 
       4) มีจิตหนักแน่นมั่นคง การมีจิตใจหนักแน่นมั่นคงไม่หวั่นไหว จดจ่อในอิริยาบถใหญ่
และย่อย คือ จิตตั้งมั่น  เอาใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้น ๆ ไม่วางธุระ ความคิดฝักใฝ่ไม่ปล่อยให้ใจฟุ้งซ่านเลื่อน
ลอย ความมีจิตจดจ่ออุทิศตัวอุทิศใจต่อสิ่งนั้น ได้แก่ สมาธินทรีย์  สมาธิ กับวิริยะ สมดุลกัน   
               5) มีปัญญารู้แจ้ง  มีความรู้แจ้งแทงตลอด หยั่งรู้สภาวธรรมตามความเป็นจริง คือ  
ความรู้เข้าใจชัดเจน  อันเป็นผลจากสอบอารมณ์และปรับอินทรีย์ ปัญญินทรีย์  มีปัญญา กับ ศรัทธา
สมดุลกัน  ได้แก่  ความรู้ทั่ว ปรีชาหยั่งรู้เหตุผล ความรู้เข้าใจหยั่งแยกได้ในเหตุผล ดีชั่ว คุณโทษ
ประโยชน์มิใช่ประโยชน์ เป็นต้น และรู้ที่จะจัดแจง จัดสรร จัดการ ด าเนินการ ท าให้ลุผล ล่วงพ้น
ปัญหา ความรอบรู้ในกองสังขารมองเห็นตามเป็นจริง  
       ทั้งนี้ อินทรีย์ 5 ท าหน้าที่เป็นฐานเป็นใหญ่เป็นก าลังด้านความเชื่อ ด้านความเพียร 
การระลึกรู้  ความตั้งมั่นแห่งจิตและการเห็นแจ้ง กล่าวคือ ศรัทธา  วิริยะ สติ สมาธิ  ปัญญา  มี
ความเกี่ยวเนื่องกันโดยความเป็นเหตุผลของกันและกัน ศรัทธา เป็นเหตุให้เกิดวิริยะ  วิริยะก่อให้เกิด
สติ สติที่ต่อเนื่อง ย่อมกอ่ให้เกิดสมาธิ สมาธิเป็นเหตุให้เกิดปัญญา ปัญญาเป็นเหตุให้เกิดศรัทธา  ซึ่ง
หมายถึง  สัทธินทรีย์ สัทธาพละ เรียกว่า สัทธินทรีย์  อินทรีย์ คือ ศรัทธา วิริยินทรีย์  วิริยพละ 
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เรียกว่า           วิริยินทรีย์   อินทรีย์ คือ วิริยะ  สตินทรีย์ สติพละ เรียกว่า สตินทรีย์ อินทรีย์ คือ 
สติ สมาธินทรีย์  สมาธิพละ เรียกว่า สมาธินทรีย์ อินทรีย์ คือ สมาธิ และปัญญินทรีย์  ปัญญาพละ 
เรียกว่า ปัญญินทรีย์ อินทรีย์ คือ ปัญญา 
  โดยกระบวนการปรับอินทรีย์ กล่าวคือการปรับศรัทธากับปัญญา ปรับสมาธิกับวิริยะ    
ให้สมดุลกันระหว่าง ศรัทธากับปัญญา และความสมดุลแห่งสมาธิกับวิริยะ เป็นพิเศษ  โดยสามารถ
ปรับตัวหรือปรับพฤติกรรม การรับอารมณ์ท่ีผ่านเข้ามาทางอายตนะใด อายตนะหนึ่ง ไม่ให้เกิดความ
ยินดี ชอบใจ โดยการใช้สติก ากับดูแล รู้เท่าทันกระบวนการรับรู้อารมณ์อย่างเหมาะสม ในขณะเดิน
จงกรมหรือนั่งวิปัสสนา ถ้าหากรู้สึกว่าจิตใจไม่ผ่องแผ้วมั่นคง เช่น มักจะเผอเรอ เกิดการท้อถอยใจ
ไม่สงบ สมาธิหย่อน จิตใจฟุ้งซ่าน ใจคอเหี่ยวแห้ง รู้สึกโงกง่วงหรือจิตใจยึดมั่นในตัวเอง และไม่
สามารถจะพิจารณาก าหนดให้อารมณ์เหล่านั้นหายไปได้ ผู้ปฎิบัติจะต้องท าการปรับปรุงจิต เปลี่ยน
พฤติกรรมเพ่ือปรับตัว ตามกระบวนการสอบอารมณ์หรือการให้บริการปรึกษาของพระวิปัสสนา
จารย์ ด้วยการปรับอินทรีย์ 5 อันเป็นเครื่องชี้วัด ให้สม่ าเสมอกัน เปลี่ยนพฤติกรรมและปรับตัวสู่
ลั กษณะหน้ าที่ และอาการที่ ปรากฏขององค์ ธรรมโพชฌงค์  7  โ ดยสั ง เ ค ราะห์ เ ข้ า ใน  
ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์  สมาธิสัมโพชฌงค์  และอุเบกขาสัมโพชฌงค์   สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระ
มหาบุญเลิศ ธมฺมทสฺสี (พระมหาบุญเลิศ ธมฺมทสฺสี, 2556)วิธีการวิจัย เป็นการศึกษาด้านเอกสารและ
ด้านภาคสนาม โดยศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาเรื่องอินทรีย์5 และญาณ 16 ภายใต้รูปแบบการเจริญสติ
ปัฏฐาน 4 หรือวิปัสสนากัมมัฏฐานแล้วน ามาสร้างเป็นแบบประเมินอินทรีย์ 5 ก่อนและหลังการ
ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน และกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาประกอบด้วยนิสิตระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอก ที่สมัครเข้าปฏิบัติในโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2555 ซึ่งจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 
จ านวน 200 รูป/คน โดยใช้แบบประเมินอินทรีย์5 ซึ่งสร้างขึ้นจากการศึกษาด้านเอกสาร 
              ผลจากการศึกษาวิจัยพบว่า แนวคิดเรื่องอินทรีย์5 คือความเป็นใหญ่ในอ านาจหรือ
หน้าที่ของตน และมีความส าคัญ 5 ประการ คือ (1) สัทธินทรีย์มีความเป็นใหญ่ในการเชื่อมั่น
เลื่อมใส (2)วิริยินทรีย์มีความเป็นใหญ่ในความเพียรที่ไม่ย่อท้อ (3) สตินทรีย์มีความเป็นใหญ่ในการ
ยังจิตให้รู้เท่าทัน (4) สมาธินทรีย์ความเป็นใหญ่ในการตั้งมั่น (5) ปัญญินทรีย์มีความเป็นใหญ่ในการ
หยั่งรู้สภาวธรรมตามความเป็นจริง และอินทรีย์ทั้ง 5 เป็นหลักส าหรับปฏิบัติธรรม และเป็น
หลักธรรมที่เป็นเครื่องวัดความพร้อมและบ่งชี้วัดความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติวิปัสสนกรรมฐาน และ
แนวคิดเรื่องญาณ16 คือผลของการเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐานที่มีการปรับอินทรีย์ทั้ง 5 ให้สมดุลกัน 
ญาณ 16 ย่อมเกิดข้ึนตามล าดับ มีนามรูปปริจเฉทญาณ เป็นต้น  ความสัมพันธ์ระหว่างญาณ 16 กับ
อินทร์ย์ 5 คือเมื่อสัทธากับปัญญา วิริยะกับสมาธิและสติของผู้ปฏิบัติที่เป็นวิปัสสนายานิกะ หรือผู้ที่
เป็นสมถยานิกะเสมอกัน ย่อมเกิดปัญญาที่เรียกว่าญาณ 16 และสอดคล้องกับ ชุติพงศ์ ไตรโลกา 
กล่าวถึงความแตกต่างระหว่างอินทรีย์กับพละ สรุปได้ว่า อินทรีย์ แปลว่า สภาพที่เป็นใหญ่ในกิจของ
ตน ท าหน้าที่ก าจัดกวาดล้างอกุศลธรรม ซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้าม ได้แก่ ความไม่เชื่อ ความเกียจคร้าน 
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ความหลงลืมสติ ความฟุ้งซ่านของจิต ความหลงผิด สัทธาที่เป็นใหญ่ในการเชื่อเรียกว่า สัทธินทรีย์ 
วิริยะเป็นใหญ่ในการบากบั่น เรียกว่า วิริยินทรีย์ สติเป็นใหญ่ในการระลึก เรียกว่า สตินทรีย์ สมาธิ
เป็นใหญ่ในการตั้งมั่น เรียกว่า สมาธินทรีย์ ปัญญาเป็นใหญ่ในการพิจารณาเพ่ือให้รู้ เรียกว่า ปัญญิ
นทรีย์อินทรีย์ทั้ง 5 นี้ หากพัฒนาแก่กล้ายิ่งขึ้นไปอีก ก็จะเปลี่ยนเป็นพลังกล้าแข็งมั่นคง เรียกว่า
พละ 5 ซึ่งถือว่าเป็นหัวข้อธรรมอันหนึ่งอันเดียวกัน มีจ านวนเท่ากัน แต่เรียกชื่อหมวดธรรมแตกต่าง
กัน สาเหตุที่เรียกว่าอินทรีย์ เพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ ชื่อว่าพละเพราะมีสภาพไม่หวั่นไหว และที่
เรียกต่างกันนั้น ก็เพราะธรรมเหล่านี้มีหน้าที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ถ้าใช้ธรรม 5 อย่างนี้เป็นใหญ่
เหนืออกุศลธรรมที่เป็นปรปักษ์ ก็เรียกชื่อว่าอินทรีย์ ถ้าใช้เป็นเครื่องต่อต้านอกุศลธรรมที่เป็น
ปรปักษ์ เปรียบเสมือนป้อมปราการที่แข็งแกร่งและมั่นคงไม่หวั่นไหวยามกิเลสเกิดขึ้นในจิตใจ ก็
เรียกว่า พละ ทั้งนี้ อินทรีย์ที่สามารถปราบปรามอกุศลธรรมได้นั้น ต้องพัฒนาจนมีก าลัง เช่น 
จากปัญญินทรีย์ พัฒนามาเป็นปัญญาพละ จึงจะท าหน้าที่ปหานกิเลสได้ (ชุติพงศ์ ไตรโลกา, 2554) 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นางสาวณัฏฐจิตต์ เลาห์วีระ (ณัฏฐจิตต์ เลาห์วีระ,2556)  ผู้วิจัยได้ศึกษา
ข้อมูลในพระไตรปิฎกและ หนังสือที่เกี่ยวกับคาสอนทางพระพุทธศาสนาเถรวาท ตลอดถึงงานเขียน
ต่างๆ เรียบเรียงบรรยายตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ แล้วนามาศึกษาและอธิบายเพ่ือให้ได้เนื้อหา
สอดคล้องตามลาดับของงานวิจัย ผลการวิจัยพบว่า “อินทริยภาวนาสูตร” เป็นพระสูตรที่
พระพุทธเจ้า ตรัสถึงวิธีการเจริญอินทรีย์ มีเนื้อหากล่าวถึงอินทรีย์ คือ ก) อินทรีย์ในอินทริยภาวนา
สูตรคือศึกษาอารมณ์ที่มากระทบทางอายตนะ 6 ข) อินทรีย์ 5 คือศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และ
ปัญญา โดยมีความศรัทธาเป็นตัวนาความเพียรและองค์ธรรมอ่ืนๆ เป็นธรรมที่สนับสนุนกันและกัน 
เพ่ือให้การปฏิบัติธรรมบรรลุเป้าหมาย คือความพ้นทุกข์ ค) การพัฒนาอินทรีย์มี 4ขั้น คือ (1) สติ
สังวรเอาสติระมัดระวังอินทรีย์ 6 มิให้กิเลสได้ช่องไหลเข้าครอบงาจิตใจ (2) ญาณสังวรเอาความรู้ทา
การพิจารณาอารมณ์ และความรู้สึกที่เกิดขึ้นให้รู้เท่าทัน (3) ขันติสังวรเอาความอดทนเข้าข่ม
ความรู้สึกที่เกิดจากอินทรีย์ 6 นั้นจนดับไปเอง (4) วิริยสังวร เอาความเพียรเปล่ียนแปลงความรู้สึก
ไปตามความต้องการของตนโดยทานองหนามยอกเอาหนามบ่ง ง) พระพุทธเจ้าทรงมีวิธีอบรม
อินทรีย์ที่ยังอ่อนอยู่ให้กล้าแข็งข้ึน มี 5 ประการ คือ (1) ได้มิตรดี (2) เป็นคนมีศีล (3) ได้ฟังกถาวัตถุ
เป็นเครื่องขัดเกลากิเลสอย่างยิ่ง (4) ปรารภความเพียร เพ่ือละอกุศลธรรม เพ่ือให้กุศลธรรมเกิด (5) 
เป็นผู้มีปัญญา จ) การฝึกอินทรีย์นี้ เปรียบเหมือนรถท่ีเทียมด้วยม้า มี 2 คู่ คือ ทางซ้าย 2 ตัว 
ทางขวา 2 ตัว รวมเป็น 4 ตัว ต้องมีกาลังสมบูรณ์ทั้งหมด จึงทาให้การลากรถนั้น เป็นไปได้
โดยสะดวก ส่วนคนขับคือสตินั้น คอยบังคับม้าให้ไปสู่จุดหมายอย่างปลอดภัย สมกับชิโนรสบุตรพระ
บรมศาสดาที่นามาเป็นกรณีศึกษามีพระนันทเถระเป็นต้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครู
วิมลธรรมรังสีและคณะ  ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “การสอบอารมณ์วิปัสสนากัมมัฏฐานของผู้ปฏิบัติ
วิปัสสนากัมมัฏฐานตามหลักสติปัฏฐาน 4” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัด
ส าหรับการสอบอารมณ์วิปัสสนากัมมัฏฐานตามตัวชี้วัดที่ได้และเพ่ือตรวจสอบคุณภาพของ
แบบสอบถามอารมณ์ที่สร้างขึ้นโดยการหาความเที่ยงตรง จ าแนกรายข้อและความเชื่อมั่นโดยมี
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รูปแบบเป็นการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างและพัฒนาแบบสอบอารมณ์วิปัสสนากัมมัฏฐานส าหรับใช้
กับผู้ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน 

ผลการวิ จั ยพบว่ า องค์ป ระกอบและตั ว ชี้ วั ดส าหรั บการสอบอารมณ์  คื อ                   
ด้านกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นการก าหนดรู้ทันอาการความเคลื่อนไหวทางกายและการรู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงทางกายและธาตุทั้งสี่ มี 15 ตัวชี้วัด ด้านเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานมี 9 ตัวบ่งชี้วัด 
เป็นการก าหนดรู้ทันอาการเสวยอารมณ์ตามความรู้สึก ด้านจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน มี 12 ตัวชี้วัด
เป็นการก าหนดรู้ทันอาการของจิต ด้านธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน มี 10 ตัวชี้วัดเป็นการก าหนดรู้ทัน
อาการสภาวะที่เกิดภายในจิต การหาค่าดัชนีความสอดคล้องจากผู้เชี่ยวชาญ 17 ท่าน พบว่าทุกข้อมี
ค่าสูงกว่า 0.20 แสดงว่ามีความสอดคล้อง การวิเคราะห์จ าแนกรายข้อด้วยวิธีหาความสัมพันธ์
ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม พบว่ามีค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์ 0.20 ขึ้นไปทุกข้อจึงน าไปใช้
ได้ค่าความเชื่อมั่นมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาทั้งฉบับและรายด้านทั้งกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน เวทนา       
นุปัสสนาสติปัฏฐาน จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน และธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน สูงกว่า 0.95 แสดงว่า
ทุกข้อทุกด้านและทั้งฉบับสามารถจ าแนกกลุ่มได้ตามลักษณะที่ต้องการวัด 

จากการทดสอบอารมณ์วิปัสสนากัมมัฏฐานของผู้ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานตามหลัก
สติปัฏฐานสี่โดยทดสอบก่อนและหลังการปฏิบัติจากผู้ตอบแบบสอบถามเป็นจ านวน 30 รูป/คน       
ด้านกายานุปัสสนาสติปัฏฐานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.77 ด้านเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.04 ด้านจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.93 และด้านธัมมานุปัสสนาสติปัฏ
ฐานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.93 โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 1.93 เมื่อน าผลการทดสอบมาเปรียบเทียบ
ก่อนปฏิบัติและหลังปฏิบัติพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ทั้งภาพรวมและรายด้าน 

หลักสติปัฏฐาน 4 เป็นหลักปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นหนทางเดียวที่ท าให้
มนุษย์พ้นทุกข์ เป็นหลักปฏิบัติที่ท าให้มนุษย์สามารถมีตนเป็นที่พึ่ง และสามารถพัฒนาศักยภาพของ
ตนให้สูงสุดได้ เรียกว่า การตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าหรือบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ และการปฏิบัติ
สติปัฏฐานเป็นตัวแปรส าคัญที่ท าให้พระสัทธรรมยั่งยืน มหาสติปัฏฐานสูตรได้อธิบายหลักสติปัฏฐาน 
4 ซึ่งเป็นการปฏิบัติกรรมฐานอย่างชัดเจน ละเอียดและสมบูรณ์มีสาระส าคัญ คือ การใช้สติก ากับ
ดูแลกาย (กายานุปัสสนา) ความรู้สึกสุขทุกข์ (เวทนานุปัสสนา) ภาวนาจิตที่เป็นไปต่างๆ (จิตตา
นุปัสสนา) และความนึกคิดไตร่ตรองปรุงแต่งของจิต (ธัมมานุปัสสนา) เรียกว่า วิปัสสนากรรมฐาน 

การเจริญสติปัฏฐาน สามารถท าได้ด้วยการปฏิบัติแบบเข้มข้นตามขั้นตอนในสถานที่
และเวลาอันจ ากัด และด้วยการน าหลักสติปัฏฐานมาประยุกต์เข้ากับกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน โดยมี
สติเฝ้าสังเกตดูสภาวะต่างๆ ของร่างกายและจิตใจของตนอย่างต่อเนื่อง และเป็นธรรมชาติแม้ว่าการ
น าหลักสติปัฏฐานมาประยุกต์เข้ากับกิจกรรมปกติในชีวิตประจ าวัน จะต้องใช้ความพยายามมากกว่า
ด้วยการประคองสติมากกว่า และใช้เวลายาวนานกว่าการปฏิบัติแบบเข้มข้นแต่สามารถถึงจุดหมาย
เดียวกันได้ และการปฏิบัติแบบเข้มข้นจะช่วยให้เกิดผลได้รวดเร็วและชัดเจนขึ้น การปฏิบัติตามค า
สอนของพระพุทธเจ้าได้ปรากฏผลเป็นประโยชน์แก่มนุษย์จนถึงปัจจุบันนี้เป็นสิ่งที่รู้ได้เฉพาะตน 
และให้ผลได้ไม่จ ากัดกาล (พระครูวิมลธรรมรังสีและคณะ, 2551) 
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5.2 จากผลการวิจัยจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีเชิงคุณภาพเพ่ือน าเสนอ
กระบวนการการปรับอินทรีย์ตามแนวพุทธจิตวิทยาบูรณาการที่มีต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติธรรม 
ผลการวิจัยพบว่า  

กระบวนการการปรับอินทรีย์ตามแนวพุทธจิตวิทยาบูรณาการที่มีต่อประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติธรรม ได้แก่ 
      1) มีศรัทธาแรงกล้า มีศรัทธาอย่างแรงกล้าในพระพุทธศาสนา ปฏิบัติตามค าแนะน า
ของพระวิปัสสนาจารย์ ควบคุมจิตให้เป็นปกติสุขได้ เชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อ ความเชื่อที่ประกอบด้วย
เหตุผล เชื่อในสิ่งที่เป็นกุศลและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง   ได้แก่ สัทธินทรีย์  ศรัทธา    กับปัญญา 
ให้สมดุลกัน 

     2) มีความเพียรพัฒนาจิต การมีความเพียรในการอบรมจิต ละอกุศลธรรม เข้าถึงกุศล
ธรรม คือ ความบากบั่น  ความเพียรเพ่ือที่จะละความชั่ว ประพฤติความดี ความพยายามท ากิจไม่
ท้อถอย  ได้แก่ วิริยินทรีย์  วิริยะ กับสมาธิ สมดุลกัน 
               3) ระลึกรู้สภาวธรรม  การระลึกรู้สภาวธรรมตามความเป็นจริง ไม่ประมาทในกิจทั้ง
ปวง  คือ ความระลึกได้ นึกได้ ความไม่เผลอ การคุมใจไว้กับกิจ หรือกุมจิตไว้กับสิ่งที่เกี่ยวข้อง จ า
การที่ท าและจ าค าที่พูดแล้ว แม้นานได้  ได้แก่  สตินทรีย์  มีสติก ากับทุกริริยาบถ  
ในที่ทุกสถาน ในกาลทุกเม่ือ 
       4) มีจิตหนักแน่นมั่นคง การมีจิตใจหนักแน่นมั่นคงไม่หวั่นไหว จดจ่อในอิริยาบถใหญ่
และย่อย คือ จิตตั้งมั่น  เอาใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้น ๆ ไม่วางธุระ ความคิดฝักใฝ่ไม่ปล่อยให้ใจฟุ้งซ่านเลื่อน
ลอย ความมีจิตจดจ่ออุทิศตัวอุทิศใจต่อสิ่งนั้น ได้แก่ สมาธินทรีย์  สมาธิ กับวิริยะ    สมดุลกัน   

               5) มีปัญญารู้แจ้ง มีความรู้แจ้งแทงตลอด หยั่งรู้สภาวธรรมตามความเป็น
จริง คือ  ความรู้เข้าใจชัดเจน  อันเป็นผลจากสอบอารมณ์และปรับอินทรีย์  ปัญญินทรีย์  มีปัญญา 
กับ ศรัทธาสมดุลกัน  ได้แก่ ปรีชาหยั่งรู้เหตุผล ความรู้เข้าใจหยั่งแยกได้ในเหตุผล ดีชั่ว คุณโทษ
ประโยชน์มิใช่ประโยชน์ เป็นต้น และรู้ที่จะจัดแจง จัดสรร จัดการ ด าเนินการ ท าให้ลุผล ล่วงพ้น
ปัญหา ความรอบรู้ในกองสังขารมองเห็นตามเป็นจริง ได้แก่ ปัญญินทรีย์  มีปัญญา กับ ศรัทธา
สมดุลกัน   ทั้งนี ้อินทรีย์ 5  ท าหน้าที่เป็นฐานเป็นใหญ่เป็นก าลังด้านความเชื่อ ด้านความเพียร การ
ระลึกรู้  ความตั้งมั่นแห่งจิตและการเห็นแจ้ง  กล่าวคือ ศรัทธา  วิริยะ สติ สมาธิ  ปัญญา  มีความ
เกี่ยวเนื่องกันโดยความเป็นเหตุผลของกันและกัน ศรัทธา เป็นเหตุให้เกิดวิริยะ  วิริยะก่อให้เกิดสติ 
สติที่ต่อเนื่อง  ย่อมก่อให้เกิดสมาธิ  สมาธิเป็นเหตุให้เกิดปัญญา ปัญญาเป็นเหตุให้เกิดศรัทธา   ซึ่ง
หมายถึง  สัทธินทรีย์ สัทธาพละ เรียกว่า สัทธินทรีย์  อินทรีย์ คือ ศรัทธา   วิริยินทรีย์  วิริยพละ 
เรียกว่า วิริยินทรีย์   อินทรีย์ คือ วิริยะ  สตินทรีย์ สติพละ  เรียกว่า สตินทรีย์ อินทรีย์ คือ สติ  
สมาธินทรีย์  สมาธิพละ เรียกว่า สมาธินทรีย์ อินทรีย์ คือ สมาธิ  และปัญญินทรีย์  ปัญญาพละ 
เรียกว่า ปัญญินทรีย์ อินทรีย์ คือ ปัญญา โดยสามารถน ากระบวนการปรับอินทรีย์ยกเข้าสู่การ
ปรับปรุงจิต ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ปรับตัว ตามหลักโพชฌงค์ ในขณะเดินจงกรมหรือนั่งวิปัสสนา 
ถ้าหากรู้สึกว่าจิตใจไม่ผ่องแผ้วมั่นคง เช่น มักจะเผอเรอ เกิดการท้อถอยใจไม่สงบ สมาธิหย่อน จิตใจ



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560386

ฟุ้งซ่าน ใจคอเหี่ยวแห้ง รู้สึกโงกง่วงหรือจิตใจยึดมั่นในตัวเอง และไม่สามารถจะพิจารณาก าหนดให้
อารมณ์เหล่านั้นหายไปได้ ผู้ปฎิบัติจะต้องท าการปรับปรุงจิต เปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือปรับตัว ด้วยการ
ปรับอินทรีย์ 5 อันเป็นเครื่องชี้วัด ให้สม่ าเสมอกัน เปลี่ยนพฤติกรรมและปรับตัวสู่ลักษณะหน้าที่และ
อาการที่ปรากฏขององค์ธรรมโพชฌงค์  7 โดยสังเคราะห์เข้าใน ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ สมาธิสัม
โพชฌงค์และอุเบกขาสัมโพชฌงค์  ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับ งานวิจัยของ พระมหาบุญ
เลิศ ธมฺมทสฺสี (พระมหาบุญเลิศ ธมฺมทสฺสี,2556)วิธีการวิจัย เป็นการศึกษาด้านเอกสารและด้าน
ภาคสนาม โดยศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาเรื่องอินทรีย์5 และญาณ 16 ภายใต้รูปแบบการเจริญสติปัฏ
ฐาน 4 หรือวิปัสสนากัมมัฏฐานแล้วน ามาสร้างเป็นแบบประเมินอินทรีย์5 ก่อนและหลังการปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐาน และกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาประกอบด้วยนิสิตระดับปริญญาโทและปริญญา
เอก ที่สมัครเข้าปฏิบัติในโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา2555 ซึ่งจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.
วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม จ านวน 200 รูป/คน 
โดยใช้แบบประเมินอินทรีย์5 ซึ่งสร้างขึ้นจากการศึกษาด้านเอกสาร 
              ผลจากการศึกษาวิจัยพบว่า แนวคิดเรื่องอินทรีย์5 คือความเป็นใหญ่ในอ านาจหรือ
หน้าที่ของตน และมีความส าคัญ 5 ประการ คือ (1) สัทธินทรีย์มีความเป็นใหญ่ในการเชื่อมั่น
เลื่อมใส (2)วิริยินทรีย์มีความเป็นใหญ่ในความเพียรที่ไม่ย่อท้อ (3) สตินทรีย์มีความเป็นใหญ่ในการ
ยังจิตให้รู้เท่าทัน (4) สมาธินทรีย์ความเป็นใหญ่ในการตั้งมั่น (5) ปัญญินทรีย์มีความเป็นใหญ่ในการ
หยั่งรู้สภาวธรรมตามความเป็นจริง และอินทรีย์ทั้ง 5 เป็นหลักส าหรับปฏิบัติธรรม และเป็น
หลักธรรมที่เป็นเครื่องวัดความพร้อมและบ่งชี้วัดความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติวิปัสสนกรรมฐาน  และ
แนวคิดเรื่องญาณ16 คือผลของการเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐานที่มีการปรับอินทรีย์ทั้ง 5 ให้สมดุลกัน 
ญาณ 16 ย่อมเกิดข้ึนตามล าดับ มีนามรูปปริจเฉทญาณ เป็นต้น  ความสัมพันธ์ระหว่างญาณ 16 กับ
อินทร์ย์ 5 คือเมื่อสัทธากับปัญญา วิริยะกับสมาธิและสติของผู้ปฏิบัติที่เป็นวิปัสสนายานิกะ หรือผู้ที่
เป็นสมถยานิกะเสมอกัน ย่อมเกิดปัญญาท่ีเรียกว่าญาณ 16 
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6. องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
 กระบวนการปรับอินทรีย์ตามแนวพุทธจิตวิทยาบูรณาการที่มีต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติ
ธรรม โดยปฏิบัติตาม EAGLE MODEL ได้แก่ การมีความเพียรพยายามในการแก้ไขอารมณ์ของผู้
ปฏิบัติธรรมให้เป็นไปตามค าแนะน าหรือการให้บริการปรึกษาจากพระวิปัสสนาจารย์  ผู้ปฏิบัติธรรม
มีความสามารถในการพอกพูนการปฏิบัติ ท าการปรับปรุงจิต เปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือปรับตัว ตาม
กระบวนการสอบอารมณ์หรือตามค าแนะน าหรือการให้บริการปรึกษาจากพระวิปัสสนาจารย์  การ
ปรับอินทรีย์บรรลุผล มีความก้าวหน้าในการปฏิบัติ  ผู้ปฏิบัติสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ปรับตัว 
หรือปรับอินทรีย์ของตนให้สัมพันธ์กับหลักความเจริญก้าวหน้าคือหลักโพชฌงค์ให้สามารถด ารงชีวิต
ได้อย่างเป็นปกติสุขหรือสามารถบรรลุภูมิธรรมชั้นสูงยิ่ง ๆ ขึ้นไป  ผู้ปฏิบัติธรรมมีศรัทธาในการ
ปฏิบัติ มีความอดทนต่อสภาวธรรมต่าง ๆ ได้ ไม่ท้อแท้และไม่กลัวต่อความเจ็บปวดและทุกขเวทนา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติ มีศรัทธา คือชอบในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปรับตัวเพ่ือให้การ
ปฏิบัติเกิดประสิทธิผล  ผู้ปฏิบัติธรรมที่ฝึกปฏิบัติตามกระบวนการปรับอินทรีย์ตามแนวพุทธ
จิตวิทยาบูรณาการย่อมมีประสิทธิผลได้จริง เสมือนนกอินทรีย์ที่สามารถเอาชนะวิกฤติชีวิตของตนได้ 
 

7. ข้อเสนอแนะ  
ผู้วิจัยเสนอข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
7.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมควรส่งเสริมโครงการปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานเพื่อเป็นแนวทางในการเผยแผ่หลักพุทธธรรมของพุทธศาสนา 
 2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมงบประมาณในการจัดโครงการปฏิบัติธรรมเพ่ือเป็น
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน วัด และโรงเรียน 
 3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ปฏิบัติธรรมเพ่ือตัด
ปลิโพธ คือ ความกังวลต่างๆ ในการปฏิบัติธรรมของผู้ปฏิบัติ 

7.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยพัฒนาพระวิปัสสนาจารย์ให้

มีประสิทธิภาพในการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการแก้ไขอารมณ์และการปรับอินทรีย์แก่ผู้ปฏิบัติ 
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดงบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติธรรมในวันส าคัญทาง

พุทธศาสนาและวันส าคัญของชาติ 
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมโครงการปฏิบัติธรรมที่องค์กรต่างๆ มีส่วนร่วมเพ่ือ

พัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติน าแนวทางการปฏิบัติไปเผยแผ่ให้แก่คนรอบข้างได้ 
7.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. เนื่องจากงานวิจัยในประเด็นกระบวนการปรับอินทรีย์ตามแนวพุทธจิตวิทยาบูรณา

การที่มีต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติธรรมจึงควรจะท าวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือพัฒนากระบวนการปรับ
อินทรีย์ให้แก่ผู้ปฏิบัติธรรมให้มีคุณภาพมากขึ้น 
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2. ควรมีการท าการวิจัยในประเด็นแนวทางการแก้ไขอารมณ์กรรมฐานตามแนวพุทธ
จิตวิทยาบูรณาการที่มีต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติธรรม 

3. ควรมีการท าวิจัยในประเด็นรูปแบบการปรับอินทรีย์ตามแนวพุทธจิตวิทยาบูรณาการ
ที่มีต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติธรรม 
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การพัฒนาทุนมนุษย์เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามแนวพุทธบูรณาการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคใต้ตอนบน 

DEVELOPMENT OF HUMAN CAPITAL FOR  EFFECTIVE  WORK PERFORMANCE 
BASED ON  THE BUDDHIST INTEGRATIVE PRINCIPLE OF LOCAL 

GOVERNMENT IN THE  UPPER SOUTHERN 
 PART OF THAILAND 

 
เอนก  คงขุนทด 

 
 

บทคัดย่อ 
                   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปและปัญหา
ของการพัฒนาทุนมนุษย์ขององค์กรปกส่วนท้องถิ่นภาคใต้ตอนบน 2) เพ่ือศึกษากระบวนการพัฒนา
ทุนมนุษย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3) เพ่ือเสนอรูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามแนวพุทธบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคใต้
ตอนบน  การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีวิจัยแบบผสานวิธี ท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การวิจัยเชิง
คุณภาพ เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 18รูป/คน ซึ่งเป็น
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล ผู้ทรงคุณวุฒิ และประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
จากเทศบาลนคร เทศบาลเมืองและเทศบาลต าบล และการสนทนากลุ่มเฉพาะ จากผู้เชี่ยวชาญและ
นักวิชาการ จ านวน 9 รูป/คน เลือกแบบเฉพาะเจาะจงและน ามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีอุปนัย และ
พรรณนาความ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเก็บข้อมูลจากประชากรเป็นผู้บริหาร และพนักงาน
เทศบาลนคร เทศบาลเมืองและเทศบาลต าบล จ านวน 7,741 คน ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน400 คน 
โดยใช้เครื่องมือแบบสอบถาม ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.9796 น ามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัยพบว่า 
                1. สภาพทั่วไปและปัญหาของการพัฒนาทุนมนุษย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคใต้ตอนบน เน้นการปฏิบัติงานของผู้บริหารกับพนักงาน พบว่า มีการประชุม จัดการอบรม 
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพ่ือสร้างความรู้ในการพัฒนาทุนมนุษย์ การท างานใช้เทคโนโลยีในองค์กร
เพ่ือสะดวกในการบริหารจัดการด้านข้อมูลในการพัฒนาทุนมนุษย์ พบว่า ผู้บริหารใช้ ศีล สมาธิ 
ปัญญา ในการวางแผนสั่งการ ควบคุม โดยใช้ความรู้ ทักษะ อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านความสามารถ

                                                 
  หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบณัฑติ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหา
จุฬาลงราชวิทยาลยั 
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อยู่ในระดับปานกลาง ส าหรับพนักงาน ใช้ศีล สมาธิ ปัญญาในการปฏิบัติงานบุคคล การประเมินผล 
การดแูลและรับผิดชอบงานงานธุรการขององค์กร โดยใช้ ความรู้ ทักษะ เกณฑ์อยู่ในระดับมาก และ
ด้านความสามารถอยู่ในระดับปานกลาง ด้านปัญหา องค์กรยังขาดงบประมาณ การท างานของ
บุคลากร ผู้บริหารใช้ความสามารถในการบริหารควบคู่ไปกับหลักไตรสิกขายังไม่เต็มความสามารถ มี
บางองค์กรมีปัญหาด้านพฤติกรรมในการท างาน เช่นบุคลากรไม่สนองตอบต่อระบบการให้บริการ
และมาตรฐานคุณภาพ 
                 2. การศึกษากระบวนการพัฒนาทุนมนุษย์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า การ
มีการก าหนดนโยบายและวางแผนในการพัฒนาทุนมนุษย์ของเทศบาล เน้นการพัฒนา ด้านความรู้ 
ทักษะ ความสามารถให้แก่พนักงานเทศบาลอย่างต่อเนื่อง จัดให้มีเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง
ค้นคว้าข้อมูลที่ทันสมัย เพ่ือให้สะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้มีความรู้เพ่ิมขึ้นให้แก่
บุคลากร เน้นให้มีคุณธรรมจริยธรรมในการบริการประชาชน ส่งเสริมการท างานเป็นทีม พัฒนา
บุคลากรตามหลักธรรมาภิบาลและส่งเสริมสวัสดิการแก่บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                 3. รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามแนวพุทธ
บูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคใต้ตอนบน การน าหลักธรรมไตรสิกขา ได้แก่ ศีล 
(พัฒนาพฤติกรรม) สมาธิ (พัฒนาจิตใจ) และปัญญา (พัฒนาความสามารถ) น ามาใช้ในการพัฒนา
ทุนมนุษย์ การปฏิบัติงานของผู้บริหาร ด้านศีลได้ใช้ความรู้ ทักษะ และความสามารถ ในการ
วางแผน การสั่งการ ควบคุม ด้านสมาธิ ใช้ความรู้ ทักษะ และความสามารถ ในการวางแผน สั่งการ 
ควบคุม ด้านปัญญาใช้ความรู้ ทักษะ และความสามารถ ในการวางแผน สั่งการ ควบคุม เพ่ือให้
เป็นไปตามนโยบายที่วางไว้ ส าหรับพนักงาน ในการปฏิบัติหน้าที่ ด้านศีลได้ใช้ความรู้ ทักษะ 
ความสามารถในการปฏิบัติงานบุคคล การประเมินผล การดูแลและรับผิดชอบงานธุรการขององค์กร 
ด้านสมาธิ ได้ใช้ความรู้ ทักษะ และความสามารถ ในการปฏิบัติงานบุคคล การประเมินผลการดูแล
และรับผิดชอบงานธุรการขององค์กร และด้านปัญญา ได้ใช้ความรู้ ทักษะ และความสามารถ ในการ
ปฏิบัติงานบุคคล การประเมินผลการดูแลและรับผิดชอบงานธุรการขององค์กร เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาทุนมนุษย์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ค าส าคัญ  การพัฒนาทุนมนุษย์ ตามแนวพุทธบูรณาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

ABSTRACT 
 Objectives of this research were; 1. to study general conditions and 
problems of human capital development of local administrative organizations at 
Upper Southern part of Thailand, 2) to study the development of human capital of 
local government and 3) to propose a form of human capital development in order 
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to enhance human performance by Buddhadhamma integration of the local 
administrative organizations at upper Southern region of Thailand. 
                  Methodology was the mixed methods. The qualitative research 
collected data from 18 key informants, purposefully selected from the mayor, 
deputy mayor, municipal permanent secretary, experts, stakeholders for big city, 
city and sub-district municipalities. Data were also collected from 9 participants in 
focus group discussion also purposefully selected. Both data were analyzed by 
descriptive interpretation. The quantitative research collected data with 
questionnaires with the reliability score of 0.9796 from 400 samples out of the 
population of 7,741 people . Data were analyzed with descriptive statistics; 
percentage, mean and standard deviation. 
Findings were as follows: 
                  1. The general condition of the human capital development of the 
local administrative organizations at the upper Southern part emphasizing the 
administrators and workers’ performance indicated that there was meeting, training, 
study tour to enhance the human capital development with office technology. The 
administrators used Sila, Samadhi and Panya in planning, controlling with 
knowledge and skill at the high level, the capacity at middle level. Workers used 
Sila, Samadhi and Panya in work performance, evaluation and organizational 
responsibility with knowledge, skill at high level, the capacity at middle level. .The 
problems of human capital development of local administrative organizations was 
that the budget was limited, the workers and administrators’ performance using 
less Tisikkha. Some organizations had behavioral problems, personnel did not 
perform to response to the needs of organizations. Some organizations needed to 
apply good governance to abide by the rules and regulations. 
                  2. The development of human capital in the local administrative 
organizations that had policies and plans to develop the human capital of the 
municipality. Municipality focused on developing knowledge, skills, ability for 
municipal employees continuously by providing information and resources to date 
for quick and easy operation. Personnel were encouraged to increase knowledge 
and ethics in public service by promoting teamwork, good governance and welfare 
of personnel in local administrative organizations. 
                   3. Form of human capital development for high performance 
according to Buddhism integration in human capital development of local 
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administrative organizations at upper southern region by application of Tisikkha; 
Sila(behavioral development), Samadhi(mental development),and Panya(Capacity 
development) for human capital development. Administrators performed duty with 
Sila using knowledge, skill and capacity in planning and controlling, with Samadhi 
using knowledge, skill and capacity in planning, controlling and directing, with 
Panya, using knowledge, skill and capacity in planning and controlling in line with 
the set plan. Workers and personnel performed their duties with Sila by using 
knowledge, skill and capacity in planning, evaluating and organizational 
responsibility, with Samadhi using knowledge, skill and capacity in job performance 
and organization responsibility, with Panya using knowledge, skill and capacity in 
job performance, evaluation to enhance the human capital development to meet 
the set objectives. 
Keywords  :  Human Capital Development, Buddhist Integration, Local    
   Administrative Organization  
 
 
1. บทน า 

การแบ่งเขตการปกครองในอดีตนับตั้งแต่ราว พ.ศ. 2458 มาจนถึง พ.ศ. 2475 
ประเทศไทยเคยมีเขตการปกครองซึ่งเรียกว่า มณฑลเทศาภิบาล โดยมีพ้ืนที่หน่วยใหญ่กว่ามณฑล 
เรียกว่าบริเวณ จังหวัดแรกๆ ของไทย เคยถูกเรียกว่าเมืองโดยพัฒนามาจากนครรัฐในประวัติศาสตร์ 
มีทั้งเมืองซึ่งเป็นอิสระจากกรุงเทพมหานคร (หรือที่กลายมาเป็นจังหวัดในปัจจุบัน) เช่นเดียวกับ
เมืองที่อยู่ภายใต้การปกครองดูแล ของเมืองใกล้เคียงที่มีอ านาจเหนือกว่า หรือเป็นส่วนหนึ่งของรัฐ
บรรณาการกึ่งเอกราช ในปี พ.ศ. 2449 เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงค าว่า “เมือง” ไปเป็น “จังหวัด” 
ก่อนที่จะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2459("ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้เปลี่ยนค าว่าเมืองเรียกว่าจังหวัด"ราชกิจจานุเบกษา (ใน ไทย) 33 (0 ก)  51. 28 พฤษภาคม พ.ศ. 
2459). 
                 จากกระแสโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางเท็คโนโลยีสารสนเทศก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงองค์การต่าง ๆ ได้มีความพยายามในการสร้างและพัฒนารูปแบบต่าง ๆ  เพ่ือสร้าง
ประโยชน์ให้แกองค์การ คือองค์การต้องเร่งสร้างภูมิคุ้มกันการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ โดยการเร่งพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือสร้างศักยภาพทางทุนมนุษย์ (Human Capital) ให้เกิดขึ้นทุก ๆ ระดับของ
สังคม(พระครูนิวิฐศีลขันธ์ (ณรงค์ ฐิตวฑฺฒโน), 2557 : 102) ปัญหาส าคัญในการท างานคนโดยส่วน
เฉลี่ยมีสัญชาติญาณเกียจคร้าน ไม่ชอบท างาน จะพยายามหลีกเลี่ยงการท างาน(McGregor, 
Douglas M. 1960. : 12)เพ่ือเป็นการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานจึงจ าเป็นต้องมี



393วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

กระบวนการพัฒนาก าลังพลหรือทรัพยากรมนุษย์ที่เน้นคุณธรรมจริยธรรมเป็นส าคัญที่จะส่งเสริม
การป้องกันและแก้ไข ปัญหาต่างๆการฝึกฝนและพัฒนามนุษย์นั้นทางพระพุทธศาสนาจัดวางเป็น
หลักเรียกว่าไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาซึ่งถือว่าเป็นระบบการศึกษาที่ท าให้บุคคลพัฒนาอย่างมี
บูรณาการ(พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต มมป.: 110 –112)ดังนี้ศีลเป็นเรื่องของการฝึกในด้าน
พฤติกรรมสมาธิเป็นเรื่องของการฝึกในด้านจิตหรือระดับจิตใจได้แก่การพัฒนาคุณสมบัติต่างๆของ
จิตทั้งในด้านคุณธรรมปัญญาเป็นเรื่องของการฝึกหรือพัฒนาในด้านการรู้ความจริงเริ่มตั้งแต่ความ
เชื่อความเห็นความรู้ความเข้าใจความหยั่งรู้เหตุผลซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดที่ว่ามนุษย์ต้องเป็น
ผู้กระท าด้วยการฝึกฝนอบรมให้เกิดคุณสมบัติภายในตน  ซึ่งได้แก่คุณสมบัติทางกาย ทางศีล ทางจิต  
และทางปัญญาที่ส่งผลไปสู่ภายนอกตนเป็นความสัมพันธ์กับมนุษย์และวัตถุ (ธิติวุฒิ หมั่นมี, 2557).
การรู้จัดวินิจฉัยไตร่ตรองตรวจสอบคิดการต่างๆสร้างสรรค์เฉพาะอย่างยิ่งเน้นการรู้ตรงตามความ
เป็นจริงหรือรู้เห็นตามท่ีมันเป็นตลอดจนรู้แจ้งความจริงที่เป็นสากลของสิ่งทั้งปวง 
              ส าหรับปัญหาทั่วไปของการพัฒนาทุนมนุษย์ในทุกองค์การ มีหลายองค์กรที่บุคลากรมี
ปัญหาด้านพฤติกรรมในการท างาน เช่นบุคลากรไม่สามารถสนองตอบระบบการให้บริการและ
มาตรฐานคุณภาพของการให้บริการให้บริการตามตามความคาดหวังของผู้ใช้บริการหลายหน่วยงาน
ขาดระบบการก ากับดูแล  ไม่มีการตรวจสอบคุณภาพ ไม่การก าหนดมาตรฐานการรองรับคุณภาพ
อีกทั้งยังมีปัญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพหรือทุนมนุษย์ที่ผ่านการ
ฝึกอบรมมาเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในที่สุดท าให้เกิดปัญหาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรมนุษย์
ที่ยังไม่ดีพอ  (พระครูนิวิฐขันธ์ (ณรงค์ ฐิตวฑฺโน), 2557:5). และการวัด สามารถวัดความก้าวหน้า
ของการก ากับดูแลเป้าหมาย ความส าเร็จตามยุทธศาสตร์  HR และประเมินประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติภารกิจ (บุญทัน ดอกไธสง, 2551 : 11-13.) ฉะนั้นการพัฒนาทุนมนุษย์จึงถือว่าเป็นกุญแจ
ดอกส าคัญท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จของการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ เพ่ือสร้างจิตส านึกในการมี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกันเพราะสภาพแวดล้อมและปัจจัยภายนอกมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา (พรธิดา วิเชียรปัญญา, 2547: 15). 

ดังนั้น จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจและเห็นว่าพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบน มีความโดดเด่น
ซึ่งอยู่ระหว่างภาคกลางตอนล่างกับภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งเป็นที่น่าสนใจและเหมาะสมในการท าวิจัย 
เรื่อง การพัฒนาทุนมนุษย์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามแนวพุทธบูรณาการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นภาคใต้ตอนบน   โดยเลือกศึกษาวิจัยในพ้ืนที่ 4 จังหวัดภาคใต้ตอนบน ได้แก่  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดชุมพร เพ่ือให้ได้รูปแบบและ
วิธีน าเอาหลักพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทุนมนุษย์ในองค์กรปกครองท้องถิ่น ให้มี
รูปแบบในการปกครองที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
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2.วัตถุประสงค์                                                                     
1 เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปและปัญหาของการพัฒนาทุนมนุษย์ขององค์กรปกส่วนท้องถิ่น

ภาคใต้ตอนบน 
2.2 เพ่ือศึกษากระบวนการพัฒนาทุนมนุษย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.3 เพ่ือเสนอรูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตาม

แนวพุทธบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคใต้ตอนบน 
 

3.ขอบเขตการวิจัย 
     3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตเนื้อหาโดยการทบทวนเอกสารจาก แนวคิด 
ทฤษฎีตะวันตก ในประเด็นที่เกี่ยวกับการพัฒนาทุนมนุษย์,  และรวมทั้งศึกษาวิเคราะห์ ตามหลัก
พุทธธรรมจาก พระไตรปิฎก  อรรถกถา เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้เป็นรูปแบบในการพัฒนาทุนมนุษย์
ตามหลักพุทธธรรมในการปกครององค์กรส่วนท้องถิ่น 

 3.2 ขอบเขตด้านตัวแปร 
 ผู้วิจัยได้แบ่งตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มดังนี ้
      1)  ตัวแปรต้น  ได้แก่ ทุนมนุษย์ ประกอบด้วย ความรู้ ทักษะ และความสามารถ 

การปฏิบัติงานในองค์กร ประกอบด้วย ผู้บริหาร พนักงาน(เจ้าหน้าที่) และไตรสิกขา ศีล สมาธิ 
ปัญญา  

      2)  ตัวแปรตาม ได้แก่ การพัฒนาทุนมนุษย์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ตามแนวพุทธบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคใต้ตอนบน  

3..3 ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 
      1) ผู้ให้ข้อมูลหลักส าคัญ การวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพในแนว

ลึกที่มีคุณภาพผู้วิจัยได้ใช้ “การสัมภาษณ์เชิงลึก (In – depth interview)”โดยก าหนดผู้ให้ข้อมูล
หลัก (Key Informants)  ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาลนคร ผู้ทรงคุณวุฒิ และ
ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งหมด 18รูป/คน 

      2) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณ  โดยใช้แบบสอบถาม โดยผู้วิจัยได้
ก าหนดขนาดของตัวอย่างประชากรโดยวิธีการของยามาเน่ (Taro Yamane) จากประชากรทั้งสิ้น 
7,741 คน ได้กลุ่มตัวอย่างท้ังสิ้น 400 คน 

      3) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพ่ือยืนยันรูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามแนวพุทธบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคใต้
ตอนบน โดยการสนทนากลุ่ม จากผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 9 รูป/คน 

3.4 ขอบเขตด้านพื้นที่ คือ  เทศบาลองค์กรปกครองท้องถิ่นภาคใต้ตอนบน ได้แก่    
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดชุมพร 
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3.5 ขอบเขตด้านระยะเวลา ใช้เวลาในการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม 2 เดือน ด าเนินการ
สัมภาษณ์และ Focus  Group Discussion2 เดือน รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล 2 เดือน ท ารูปเล่ม
น าเสนอ 2 เดือน รวมทั้งหมด 9 เดือน เริ่มท าการศึกษาตั้งแต่เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ถึง 
เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 

 

4. การด าเนินการวิจัย 
         การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเรื่องรูปแบบการบูรณาการหลักธรรมในการพัฒนาทุน
มนุษย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินภาคใต้ตอนบน เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method 
Research) ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) กับการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยใช้เครื่องมือในการด าเนินการวิจัยประกอบด้วย 
        1) แบบสัมภาษณ์ ( In-depthinterviews) การวิ จัยเชิงคุณภาพ(Qualitative 
Research)ผู้วิจัยได้ด าเนินการเพ่ือให้ได้มาข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้เครื่องมือแบบการสัมภาษณ์เชิง
ลึก(In-depth interview) โดยก าหนดประชากรผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) เพ่ือให้ได้
ข้อมูลเชิงคุณภาพที่เก่ียวกับการศึกษาวิจัยเพ่ือที่จะน ามาใช้การตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 และข้อที่ 2
โดยก าหนดผู้ให้ข้อมูล จ านวน 18 รูป/คน 
                  2) แบบสอบถาม(Questionnaire)  ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมาโดยศึกษางานวิจัยที่
เกี่ยวข้องปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข  เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ 
จ านวน 400 คน 

   3) แบบสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion)จัดเวทีรับฟังความคิกเห็น 
ขอค าแนะน า และข้อเสนอแนะ โดยผู้วิจัยได้เชิญนักวิชาการ ผู้เชียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้
ความเข้าใจ และประสบการณ์ และการพัฒนาทุนมนุษย์ เข้าร่วมสนทนาและแสดงความคิดเห็น  
จ านวน 9 รูป/คน 

 

5. ผลการวิจัย 
 พบว่า จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการวิจัย  สรุปประเด็นขององค์ประกอบ
ความรู้ที่น าไปสู่องค์ความรู้ใหม่ การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามแนว
พุทธบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคใต้ตอนบน ส่วนที่เกี่ยวข้องในองค์กรแบ่งเป็น 2 
กลุ่ม คือ ผู้บริหารใช้หลักธรรมาภิบาล ด าเนินการการพัฒนาทุนมนุษย์ โดยใช้ความรู้ ทักษะ 
ความสามารถ ในการวางแผน การส่ังการ และการควบคุม เพ่ือการพัฒนาทุนมนุษย์ในองค์กร และ
อีกกลุ่มหนึ่งคือ พนักงาน ใช้ความรู้ ทักษะ ความสามารถ  ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการปฏิบัติงาน
บุคคล การประเมินผล และการดูแลและรับผิดชอบงานธุรการขององค์กร โดยทั้ง 2 กลุ่มได้ใช้
ไตรสิกขา อันประกอบด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา เพ่ือบูรณาการในการพัฒนาทุนมนุษย์ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  การพัฒนาทุนมนุษย์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านศีลนั้น รูปแบบการ
พัฒนาส่วนใหญ่จะเน้นที่การพัฒนาพฤติกรรมทางกายและวาจา ซึ่งถือเป็นการพัฒนาที่มุ่งให้
บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในและนอกองค์กร ซึ่งได้แก่ 



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560396

เพ่ือนร่วมงาน เพ่ือนมนุษย์ รวมถึงสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ยังต้อง
ฝึกฝนอบรมให้เกิดการประสานสัมพันธ์กับกับสิ่งแวดล้อมทางวัตถุ เช่น เครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 
รวมทั้งเทคโนโลยีที่มีในองค์กร การพัฒนาโดยยึดไตรสิกขา เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทุนมนุษย์ได้
เป็นรูปแบบในการพัฒนาทุนมนุษย์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ภาคใต้ตอนบน ดังนี้ 
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6 อภิปรายผล 
       จากการศึกษา พบว่า ข้อมูลทางการท าวิจัย ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ มี
แนวความคิดหลักและทฤษฎี ที่แตกต่างและเหมือนกัน  ซึ่งสามารถน าทฤษฎีและแนวทางความคิด
ในการพัฒนาทุนมนุษย์ ได้น าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาบูรณาการใช้ในการพัฒนาทุนมนุษย์
โดยใช้ไตรสิกขา อันประกอบด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา มาประยุกต์ใช้ให้เป็นไปตาม กฎ ข้อบังคับ 
ระเบียบ ของทางราชการ ในการบิหารจัดการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
              ก. สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
      จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  พบว่า  การพัฒนาจะต้องมีการ
จัดการอบรมให้มีความรู้และมีการประชุมทุกเดือนเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและวิธีปฏิบัติงานจะต้อง
เป็นไประเบียบ กฎหมายทางราชการ ความรู้ถือเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาองค์กร ซึ่งจะ
น าไปสู่ การมีความรู้ การมีทักษะ และความสามารถ ในการบริหารจัดการ และการปฏิบัติหน้าที่
ของพนักงาน ในการพัฒนาทุนมนุษย์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากความรู้ทางต าแหน่ง
หน้าที่หรือความรู้ทางวิชาการทั่วไปแล้ว ในการพัฒนาทุนมนุษย์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จะต้องน าเอาหลักทางศาสนาได้แก่ ไตรสิกขา อันประกอบด้วย ศี ล สมาธิ และปัญญา มา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทุนมนุษย์ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันประกอบด้วยผู้บริหาร จะต้อง
มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ ในการวางแผน การสั่งการ  และควบคุมเป็นเครื่องมือในการบริหาร
จัดการ และมีพนักงานในองค์กร ที่ปฏิบัติหน้าที่ ตามความรู้ ทักษะ  ความสามารถ ในการปฏิบัติ
หน้าที่ในเรื่องของ การปฏิบัติงานบุคคล และการดูแลรับผิดชอบงานธุรการขององค์กรนอกจากนี้ยัง
น าเอาหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ในองค์กร 
               ข. สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
                จากจ านวนประชากรกลุ่มตัวอย่าง ทั้งสิ้น400คนแล้ววิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ( X )ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) ประกอบด้วยผลการศึกษาดังต่อไปนี้ 
                 จากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน  ซึ่งในส่วนของผู้บริหารจากผลการวิจัยพบว่า ในประเด็น 1 
การ ปฏิบัติงานของผู้บริหารด้านความรู้ เกี่ยวกับการวางแผน การสั่งการ การควบคุม   ในประเด็น 
2 การปฏิบัติงานของผู้บริหารด้านทักษะ เกี่ยวกับการวางแผน การสั่งการ การควบคุมเกณฑ์การ
ปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ มาก ส่วนในประเด็น  3 การปฏิบัติงานของผู้บริหารด้านความสามารถ 
เกี่ยวกับการวางแผน การส่ังการ การควบคุม เกณฑ์การปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง  ในส่วน
ของพนักงานจากผลการวิจัย พบว่า  ในประเด็น 4การปฏิบัติงานของพนักงานด้านความรู้ เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานบุคคล การประเมินผล การดูแลและรับผิดชอบ งานธุรการ และในประเด็น 5การ
ปฏิบัติงานของพนักงาน ด้านทักษะ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานบุคคล การประเมินผล การดูแลและ
รับผิดชอบงานธุรการ  เกณฑ์การปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ มาก  และในประเด็น 6การปฏิบัติงานของ
พนักงานด้านคาวามสามารถ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานบุคคล การประเมินผลการดูแลและรับผิดชอบ
งานธุรการ เกณฑ์การปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง  ในการพัฒนาทุนมนุษย์ในองค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิ่นบุคลากรทั้งผู้บริหารและพนักงานจะต้องได้รับการพัฒนาด้านความสามารถ เพ่ิมเติม
มากกว่าด้านอ่ืนๆ ส่วนด้านที่ได้รับการพัฒนาทุนมนุษย์อยู่ในระดับมากก็จะต้องพัฒนาเพ่ิมให้สูงขึ้น
ไปอีก เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในองค์กรได้สูงขึ้น 
               ค. สรุปผลการวิเคราะห์เพื่อตอบสมมติฐาน ข้อ 1 และข้อ 2 
                 ผลการวิเคราะห์  พบว่า  จากการวิเคราะห์  พบว่า ประเด็นที่ 3. การปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารด้านความสามารถ เกี่ยวกับการวางแผน การสั่งการ การควบคุม  อายุมีผลการปฏิบัติงาน
แตกต่างกัน และในด้านระยะเวลาในการปฏิบัติงาน .การปฏิบัติงานของผู้บริหารด้านความรู้ 
เกี่ยวกับการวางแผน การสั่งการ การควบคุมการปฏิบัติงานของผู้บริหารด้านทักษะ เกี่ยวกับการ
วางแผน การสั่งการ การควบคุมการปฏิบัติงานของผู้บริหารด้านความสามารถ เกี่ยวกับการวางแผน 
การสั่งการ การควบคุมและการปฏิบัติงานของพนักงานด้านความรู้ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานบุคคล 
การประเมินผล การดูแลและรับผิดชอบ งานธุรการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
      จากค าถามข้อวิจัย ข้อที่ 2  เพ่ือศึกษากระบวนการการพัฒนาทุนมนุษย์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นผู้วิจัยได้สรุปการวิจัยตามประเด็นส าคัญโดยตอบค าถามการวิจัยสรุปผลได้ดังนี้ 
      การศึกษากระบวนการพัฒนาทุนมนุษย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากผู้ให้
สัมภาษณ์ และเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ พบว่า วิธีการพัฒนาทุนมนุษย์ มีการก าหนดนโยบาย  วางแผน
พัฒนาในองค์กรเน้นการพัฒนา ด้านความรู้ ทักษะ ความสามารถให้แก่พนักงานเทศบาลอย่าง
ต่อเนื่อง  จัดให้มีเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งค้นคว้าข้อมูลที่ทันสมัย เพ่ือให้สะดวกรวดเร็วใน
การปฏิบัติงาน  ส่งเสริมให้มีความรู้เพ่ิมขึ้นให้แก่บุคลากร เน้นให้มีคุณธรรมจริยธรรมในการบริการ
ประชาชน ส่งเสริมการท างานเป็นทีม พัฒนาบุคลากรตามหลักธรรมาภิบาลและส่งเสริมสวัสดิการ
แก่บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                การพัฒนาทุนมนุษย์ด้วยการอบรมให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ เป็นเครื่องมือส าคัญของ
การพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบเพ่ือก่อให้เกิดการเรียนรู้และการปลูกฝังให้บุคลากรในองค์กรให้มี
ความรู้ เกิดทักษะ ความสามารถ เป็นหัวใจส าคัญในการพัฒนาทุนมนุษย์ในองค์กรโดยผู้วิจัยสามารถ
อภิปรายผลการวิจัยได้ตามตาราง ดังนี้ 

 
การพัฒนาทุนมนุษย์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวพุทธบูรณาการ 

หลักพุทธธรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หลักไตรสิกขา การปฏิบัติงานของผู้บริหาร

บริหาร 
การปฏิบัติงานของพนักงาน 

1. ศีล คือการฝึกฝนพัฒนา
ด้านพฤติกรรมหมายถึง
การพัฒนาพฤติกรรมทาง
กายและวาจา 
 2. สมาธิ คือ การฝึก

เป็นผู้บังคับบัญชา
รับผิดชอบในการบริหาร
องค์กร โดยยึดหลักความ
เป็นผู้น า ใช้แนวคิดทฤษฎี
ในการบริหารปกครอง

เป็นเจ้าหน้าที่รับค าสั่งจากผู้ 
บริหาร ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาใน
งานขององค์กร โดยใช้ความรู้ 
ทักษะ และความสามารถ ใน
การปฏิบัติหน้าที่หน้าที่เกี่ยวกับ
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พัฒนาในด้านจิตใจมี
ความส าคัญอย่างยิ่งเพราะ
จิตใจเป็นฐานของ
พฤติกรรม 
3.ปัญญาคือ ความส าคัญ
สูงสุดเพราะปัญญาเป็น
ตัวน าทางและควบคุม
พฤติกรรมทั้งหมด 

ท้องถิ่นโดยการใช้ความรู้ 
ทักษะ และความสามารถ 
ด้วยวิธีการวางแผน สั่งการ 
และควบคุมให้เป็นไปตาม
แนวบูรณาการทางศาสนา
คือ ศีล สมาธิ ปัญญาเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานในองค์กร 

การปฏิบัติงานบุคคล การประ 
เมินผล การดูแลและรับผิดชอบ
งานธุรการขององค์กร ตามแนว
บูรณาการทางศาสนาคือ ศีล 
สมาธิ ปัญญาเพื่อเพ่ิมประสิทธิ 
ภาพในการปฏิบัติงานในองค์กร 

 
7. กิตตกิรรมประกาศ 
 ดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จสมบูรณ์ด้วยความเมตตาอนุเคราะห์และความร่วมมือจากท่าน
คณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิและบุคคลหลายฝ่าย ซึ่งขอขอบพระคุณมา  ณ  โอกาสนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ อันประกอบด้วย ดร. ธิติวุฒิ หมั่นมี เป็นประธานกรรมการ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์  เป็นกรรมการ ที่ให้ความอนุเคราะห์ แนะน า แก้ไข 
ปรับปรุง งานทุกข้ันตอนอย่างละเอียดท าให้เกิดความส าเร็จอย่างสมบูรณ์ 
 ขอกราบขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญที่ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย ผู้เชี่ยวที่ให้ข้อมูลใน
การสัมภาษณ์ และผู้เชี่ยวชาญในการสนทนากลุ่มเฉพาะ ทุกรูป/คน 
 ขอกราบขอบพระคุณพระมหาบุญเลิศ อินทปญฺโญ,รศ.ผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์  (วัดศรีสุดาราม) ที่คอยแนะน าและช่วยเหลือในการศึกษามา
ตลอด และขอขอบคุณนางสาวปุณณดา ภัทรเมธกิตติและนางอมรรัตน์ เลขาผล บุตรสาวทั้งสองคน
ที่คอยให้ก าลังใจและสนับสนุนปัจจัยในการศึกษามาโดยตลอดจนท าให้เกิดความส าเร็จลงอย่าง
สมบูรณ์ขอขอบคุณผู้บริหารและบุคลากรห้องเรียนสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทุกท่านที่อ านวยความสะดวกในการให้สถานที่จัดเวทีสนทนากลุ่มเฉพาะ 
(Focus Group Discussion) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งกับมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้แก่ผู้วิจัย ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาตนเอง 
เพ่ือน าความรู้ไปพัฒนาสังคมต่อไป 
 ทั้งนี้คุณงามความดีของดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ผู้วิจัยขอมอบให้ผู้มีพระคุณทุก ๆ ท่านที่ได้
กล่าวมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งขออุทิศคุณงามความดีนี้  แด่บิดามารดาที่ล่วงลับไปแล้วและผู้มีพระคุณ
ทั้งหลายทุกท่าน      
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8  ข้อเสนอแนะ  
                  จากผลสรุปการวิจัยผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือการน ารูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคใต้ตอนบน ไปปฏิบัติ
ประกอบด้วยข้อแนะน าเชิงนโยบาย ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ และข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยต่อไป 
       8.1 ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย 
            1) เทศบาลควรมีการก าหนดนโยบายการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านเชิงพุทธ ควร
ก าหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพ่ือเสริมสร้างกระบวนการจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
             2) เทศบาลควรก าหนดให้หน่วยงานในองค์กรท าแผนการน ารูปแบการพัฒนา
ทุนมนุษย์ไปสู่ท้องถิ่นจะต้องมีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จโดยการติดตามประเมินผล 
             3) เทศบาลควรก าหนดแผนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควนให้การสนับสนุน
งบประมาณในการฝึกอบรมให้ความรู้แกบุ่คลากร 
       8.2 ข้อเสนอแนะด้านปฏิบัติการ 
              1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการกระตุ้นให้บุคลากรปฏิบัติตาม
นโยบายการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านเชิงพุทธ ควรก าหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพ่ือ
เสริมสร้างกระบวนการจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
                       2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการก าหนดเป็นขั้นตอนในการฝึกอบรมความรู้
การท าแผนการน ารูปแบการพัฒนาทุนมนุษย์ไปสู่ท้องถิ่นจะต้องมีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จโดย
การติดตามประเมินผล 
             3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์ด้านการ
จัดการให้ความรู้แก่บุคลากร เพ่ือให้สามารถพัฒนาตนเองได้ 
             4) การด าเนินการน าแผนการฝึกอบรมความรู้ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดความส าเร็จ 
เริ่มจากผู้บริหารและถ่ายทอดเป็นนโยบายไปสู่ผู้ปฏิบัติ 
       8.3 ข้อเสนอแนะเพื่อศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 
              1) การท าวิจัยเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจะมีการประเมินผล
การปฏิบัติงานด้านการการฝึกอบรมความรู้ โดยมีหลักพุทธธรรมเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาตน คน 
งาน เพื่อก่อให้เกิดปัญญาในการปฏิบัติงานโดยหลักธรรม สัปปุริสธรรม 7 
    2) การท าวิจัยเกี่ยวกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ควรจะมีสร้างคลังความรู้ เพ่ือ
ก่อให้เกิดการพัฒนางาน  หรือการสร้างสรรค์นวัตกรรมโดยน าหลักธรรมหลัก มรรค 8 
    3) การท าวิจัยเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจะมีการสร้างกิจกรรมเพ่ือการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยบรรยากาศที่เป็นมิตร มีความไว้วางใจกัน ห่วงใยกัน โดยสร้างกลุ่มการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในขนาดกลุ่มที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กรให้เอ้ือต่อการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา
โดยน าหลักธรรมภาวนา 4  
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    4) การท าวิจัยเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจะมีการวางแผนเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการความรู้ด้วยการก าหนดกลยุทธ์อย่างมีมาตรฐาน อย่างเต็มกระบวนการในการฝึกอบรม
ความรู้โดยน าหลักธรรมมาประยุกต์เบญจธรรมพละ 5 และอปริหานิยธรรม 7 
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ภูมิปัญญาการพัฒนาภาวะผู้น าในการบริหารจัดการวัด 
ของพระสังฆาธิการในอีสานตอนล่าง 

WISDOM LEADERSHIP DEVELOPMENT IN TEMPLES OF BUDDHIST 
ECCLESIASTICAL OFFICIALS IN THE LOWER NORTHEAST OF THAILAND 

 
พระครูเกษมศีลภรณ์ โฆสิต  แพงสร้อย  ประสาน  ก าจรเมนุกุล 

 
บทคัดย่อ 

 ภูมิปัญญาการพัฒนาภาวะผู้น าในการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการในอีสาน
ตอนล่าง  มีความมุ่งหมายเพ่ือ (1) เพ่ือศึกษาความเป็นมาของภูมิปัญญาในการบริหารจัดการวัดของ
พระสังฆาธิการในอีสานตอนล่าง (2) เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของภูมิปัญญาในการ
บริหารจัดการวัดของ   พระสังฆาธิการในอีสานตอนล่าง  (3)  เพ่ือศึกษาการพัฒนาภาวะผู้น าในการ
บริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการในอีสานตอนล่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสัมภาษณ์ 
แบบสังเกต แบบสนทนากลุ่ม ท าการเก็บข้อมูลเอกสารและข้อมูลภาคสนาม ข้อมูลภาคสนามได้จาก
การสัมภาษณ์ การสังเกต การสนทนากลุ่ม และจากผู้รู้ 12 รูป/คน ผู้ปฏิบัติ 63 รูป/คน และให้
ข้อมูลทั่วไป 18 รูป/คน ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  บุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ น าข้อมูลมา
ตรวจสอบข้อมูลด้วยวิธีการแบบสามเส้า วิเคราะห์ข้อมูลตามความมุ่งหมายที่ตั้งไว้ และน าเสนอ
ผลการวิจัยโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์  
 ผลการวิจัยพบว่า ความเป็นมาของภูมิปัญญาในการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการ
ในอีสานตอนล่างท าการวิจัยวัด 6 แห่ง  ที่ประกอบไปด้วยวัดดอนขวาง  วัดบึง   วัดโพธิ์ย้อย  วัดตา
ไก่พลวง  วัดโมฬีวงษา และวัดจุมพลสุทธาวาส  การเริ่มก่อตั้งของวัดมีมากกว่า 50 ปี และมีการ
จัดการด้านภูมิปัญญามาเป็นล าดับ ได้แก่ 1) ด้านค่าใช้จ่าย 2) ด้านบุคคล  3) วัสดุ  อุปกรณ์ 4) 
อาคาร  สถานที่ 5) การปกครอง สภาพปัจจุบันและปัญหาของภูมิปัญญาในการบริหารจัดการวัด
ของพระสังฆาธิการในอีสานตอนล่าง จากากรสัมภาษณ์ สังเกต  สนทนากลุ่ม พบว่า สภาพของการ
จัดการวัดมี 5 ด้านได้แก่  1) ด้านการบ ารุงรักษาวัด 2) การจัดกิจกรรมของวัด   3) การปกครอง  4) 
การศึกษาอบรม 4) ด้านการให้ความสะดวกตามสมควร ในการบ าเพ็ญกุศล ซึ่งแต่ปัจจัยอยู่ภายใต้
                                                           

 คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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การวางแผนของเจ้าอาวาส การจัดโครงสร้างองค์กร การสั่งการ และการติดตามผล การพัฒนาภาวะ
ผู้น าในการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการในอีสานตอนล่างเจ้าอาวาสจะต้องอาศัย
องค์ประกอบ 4 อย่าง ได้แก่ 1) ด้านความรู้ที่ได้จากการแสวงหา 2) ความเชื่อ ความศรัทธา  3) การ
บังคับบัญชา 4) การดูแลเอาใจใส่ ในแต่ละด้านอาศัยองค์ประกอบด้านค่าใช้จ่าย บุคคล   วัสดุ  
อุปกรณ ์อาคาร  สถานที่ และการปกครองได้  
 โดยสรุปภูมิปัญญาบริหารจัดการวัดช่วงแรกก็ยังไม่มีการบริหารจัดการมากนัก เพราะ
บุคลากรในวัด  ค่าใช้จ่าย วัสดุ  อุปกรณ์ อาคารสถานที่ ไม่มีความเจริญทางวัตถุมากนัก  ต่อมาเมื่อ
มีการพัฒนามากขึ้น ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น  บุคลากรเพ่ิมมากขึ้น การปกครองยากขึ้น เจ้าอาวาสจะต้องมี
ความรู้  สร้างความเชื่อ ความศรัทธา มีการบังคับบัญชา ไม่ปล่อยปละละเลยและการดูแลเอาใจใส่
ในทุกด้าน จึงจะสามารถพัฒนาภาวะผู้น าของเจ้าอาวาสได้อย่างยั่งยืน 
 

ค าส าคัญ: พระพุทธศาสนา, การพัฒนา, ภาวะผู้น า, ภูมิปัญญา 
 

 
ABSTRACT 

 The purposes of this qualitative research were: 1) to study the background 
of wisdom leadership development in temples of Buddhist ecclesiastical officials in 
the lower northeast of Thailand; 2) study the current conditions and problems of 
wisdom leadership development in temples of Buddhist ecclesiastical officials in 
the lower northeast of Thailand; and 3) study the wisdom leadership development 
in temples of Buddhist ecclesiastical officials in the lower northeast of Thailand. 
The research instruments were interview, observation forms and group discussion. 
Data was collected from 12 key informants, 63 casual informants and 18 general 
informants in Nakhon Ratchasima, Buriram and Surin Provinces. The data reliability 
was cross-checked using a triangulation technique, analyzed and presented 
descriptively. The findings revealed that temples studied were established more 
than 50 years ago and wisdom was managed in terms of: 1) payment, 2) human 
resources, 3) equipment, 4) buildings and 5) administration. Interviews, observation, 
and group discussion showed that the management conditions of temples were 
divided into 5 aspects: 1) temple maintenance, 2) temple activities, 3) 
administration, 4) study and 5) making merit services. On the other hand, the factors 
were determined by the abbot’s planning, organizational structure, direction and 
follow-up. The wisdom leadership development in temples of Buddhist 
ecclesiastical officials in the lower northeast consisted of 4 aspects: 1) the pursuit 
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of knowledge, 2) belief, 3) mastery and 4) care. Each aspect consisted of payment, 
human resources, equipment, buildings and administration. In conclusion, the 
wisdom management of temples is not developed because payment, man, 
equipment, building, and administration are not prosperous. The payments are high, 
human resources are limited and administration is hard. The abbots should have 
more knowledge, belief and direction. They should take care of all aspects of 
wisdom management if they are to sustainably develop leadership. 
  

Keywords: Buddhism, Development, Leadership, Wisdom 
 
1. Introduction 
 Buddhist temples are important, sacred places that are very important for 
people in local Thai communities. The King of Magadha (a ruler in ancient India) 
offered Weluwan Temple as a pavilion of the Buddha and a place for Buddhist 
disciples to study. This place helped Buddhism grow, so the temple is considered 
an important place in the history of religious development in the area. Nowadays, 
the temple helps to develop many sectors, but maintains its unique of Buddhist 
heart. Thailand has been a Buddhist country since the Sukhothai era. and Buddhism 
has grown to be very important to Thai society. The religion is especially important 
for cultivation of mental well-being and training of Thai people’s behaviour. It also 
responds to the needs of the people, solving the problems of society and the 
country.  
 The 43,810 temples across Thailand can be divided into three categories. 
There are 310 royal temples, 37,403 private temples and 6,097 abandoned 
temples. (The National Office of Buddhism. (2013) There are 17,269 temples in the 
northeast of Thailand, with Nakhon Ratchasima Province home to the largest 
number of temples in the country. There are 2,021 temples in Nakhon Ratchasima 
alone. These are home to 16,648 monks and 1,612 novices. Current research 
indicates that, although the number of temples is increasing, the number of monks 
and novices is decreasing. (The National Office of Buddhism. (2013)  
 According to the Eleventh National Social and Economic Development 
Plan, 2012-16, Thai people are proud of their nationality due to the unique way of 
life, friendliness in society, cultural democracy, good governance and public service. 
Society is safe and sustainable. Buddhist ecclesiastical officials are the powerful and 
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lawful leaders of monks and their jurisdiction covers all areas of temple 
management. The lives of monks are related to the community, both in terms of 
lifestyle and assistance. Monks should do their best, therefore, to benefit the 
community. (Panthajan, C. et al. (2010)  
 The important mission and role of the National Office of Buddhism and 
the Department of Religious Affairs is to enhance and protect Buddhism in Thailand. 
Moreover, these institutions should oversee the provision of Buddhism-related 
activities in order to develop Buddhism and make temples centres of Buddhism in 
the community. (The National Office of Buddhism. (2013) Temple management is 
important because good management models require many factors and 
components to be combined. (The Office of National Education. (2002) Temples are 
at the center of community spirit, education and social security. They can reduce 
criminal problems and promote strong personal characteristics consistent with the 
Thai identity. (Jantraluk, Phramaha A. (2001). Temple management in the past used 
the Buddha’s religious principles. (Ponpilin, M. (2008) For this reason, the leadership 
of the temples influences the effectiveness of religious activities. The abbots must 
be knowledgeable, capable, powerful, moral and friendly people. Moreover, they 
must have model leadership qualities, which are reflected in the behaviour of the 
monks and novices.  
 Nowadays, the management of religious activities is faced with many 
problems because of personnel, legality and other contexts related to society. A 
lack of a good leadership has caused Buddhist values in the community to decline. 
(Tayakkanon, K. (2000) However, the management and care of temple property 
must be done to benefit Buddhism. Temple budget is a further problem. 
Consequently, temples lack equipment and there is inadequate regulation. The 
important roles of abbots are temple maintenance and organisation of religious 
activities. High levels of knowledge concerning temple management is a 
prerequisite for all abbots. The abbot has to use management strategy effectively, 
efficiently and for the prosperity of the temple. (Yawirat, N. P. (2006)  
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2. Research Methodology 
 The purposes of this qualitative research were: 1) to study the background 
of wisdom leadership development in temples of Buddhist ecclesiastical officials in 
the lower northeast of Thailand; 2) study the current conditions and problems of 
wisdom leadership development in temples of Buddhist ecclesiastical officials in 
the lower northeast of Thailand; and 3) study the wisdom leadership development 
in temples of Buddhist ecclesiastical officials in the lower northeast of Thailand. 
This study was conducted from August 2014 to February 2016. The research area 
was purposively selected as three provinces in the Lower Northeastern region of 
Thailand, namely Nakhon Ratchasima Province, Buriram Province and Surin 
Province. Two temples from each province were selected for closer examination, 
giving a total of six temples. The temples chosen were Wat Don Khwang, Wat 
Bueng, Wat Pho Yoi, Wat Ta Kai Pluang, Wat Moree Wongsa and Wat Jumpon Sutha 
Wat. The research sample was purposively selected from the local population in 
these communities and included 12 key informants, 63 casual informants and 18 
general informants. Data was collected from these 93 individuals using basic survey, 
participant and non-participant observation, structured and unstructured interview 
and group discussion. All collected data was cross-checked for reliability using a 
triangulation technique. The results were categorised into three groups according to 
the objectives of the investigation and analysed by inductive analysis and 
typological analysis (Figure 1). The results are presented here as a descriptive 
analysis. 

 
Figure 1. Research Framework  
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3. RESULTS 
 The researchers investigated the background of wisdom leadership 
development in temples of Buddhist ecclesiastical officials in the lower northeast 
of Thailand in a case study of six temples. The temples examined were Wat Don 
Khwang, Wat Bueng, Wat Pho Yoi, Wat Ta Kai Pluang, Wat Moree Wongsa, and Wat 
Jumpon Sutha Wat. Research respondents indicated that each of the temples had 
been established for more than 50 years. The wisdom in each institution was 
managed in terms of payment, personnel, equipment, buildings and administration. 
For this investigation, the conceptual framework of 4Ms (Money, man, materials and 
management) was used to categorise results and suggest a method for 
development. (Auatarakul, S. and Hombubpha, S. (2016) 
 According to interviews, observations and group discussions the 
management conditions of the temples were divided into five aspects: temple 
maintenance, temple activities, administration, study and making merit services. On 
the other hand, the factors are determined by the planning of the abbot, the 
organizational structure of the temple, the direction of temple leadership and 
follow-up. The wisdom leadership development in temples of Buddhist 
ecclesiastical officials in the lower northeast consists of four aspects: 1) the search 
for knowledge, 2) belief, 3) mastery and 4) care.    
 Money  
 Money is collected by the temples from merit-making donations, sale of 
Buddhist artefacts, collection of parking fees and collection of tuition fees. The 
major problem with money at the temples is the lack of income to cover the 
monthly outgoings. Additionally, money collected for parking fees is dependent on 
a regular parking attendant. There is not continuous supervision at many of the 
temples and, as a result, potential income is lost. Expenditure is high because 
temple buildings require regular maintenance. Temple funds are managed in 
accounts but some temples do not have accounts because their monthly income is 
insufficient. For the most part, monks assigned duties to manage the temple 
finances have high levels of experience and have been in the role for many years. 
While they know the workings of their own temple very well, their longevity does 
cause some problems. The majority of these monks have high educational 
qualifications in religion and religious studies but little experience of worldly 
matters. They are thus unfamiliar with modern banking systems and regulations. 
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Additionally, there are few younger monks with the required expertise to take over 
the management of temple finances. Temple finances are rarely monitored by a 
committee. These issues can be remedied by external intervention (on-site training) 
and observation of practices elsewhere. There must also be greater discipline in 
allocating budget according to income and adhering to that budget. (Scott, R. M. 
(2009)   
 Man  
 The major problem in the temples of Northeastern Thailand regarding 
personnel is cooperation. There is not enough communication between individuals, 
which results in monks performing individual duties with little concern or 
knowledge of others’ actions across the temple. With greater communication, 
temple duties will be more synchronised. Increased cooperation must be 
implemented at the planning stage. Care for the congregation is also sporadic and 
unsystematic. Informants indicate that there needs to be tighter management and 
regulation of interactions with the community. One suggestion provided by 
informants was a regular, weekly temple class for community members. This would 
increase understanding of Dhamma among local community members and, 
hopefully, raise the likelihood of community willingness to participate in temple 
activities and the day-to-day management of the temple. Tighter administration of 
roles concerning temple resources and clearer definition of human relationship with 
those resources will serve to improve the overall progress of the temple. This will 
benefit the abbot, monks and the local community because there will be no 
ambiguity over duties and jobs will get done. (Prayukvong, W. (2005) 
 Materials  
 Temple resources are clearly affected by each of the other aspects of 
temple administration, particularly in the allocation of budget (money) and 
assigned responsibilities of temple members (man). At present, a number of 
resources are either aging, poorly maintained or both. In all temples there is no 
current duty for the maintenance of temple property, which is therefore left to the 
abbot. This is too much work for one individual and consequently many items are 
not cared for properly. Through lack of care and resultant breakage, some items are 
in short supply, notably chairs and tents, which are needed for large temple 
activities and events. It is vital that resource management is made a part of temple 
planning. This aspect of administration has a knock-on effect to all other areas 
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because, if resources are low or in need of replacement, large chunks of the 
(already limited) temple budget will be eaten away. There must also be regular 
stock-takes and meetings to discuss the situation of temple resources so that they 
are not forgotten. One further aspect of resource management is the use of utilities, 
such as electricity and water. Temples cannot afford to be wasteful in this regard 
and there must be a strict policy concerning the use of electricity and water on the 
temple grounds.   
 Management  
 There is currently no short or long-term planning in the management of 
building maintenance, new building construction, temple services, temple 
environment or temple regulations. It is crucial for temple development that 
planning in these areas commences immediately. The abbot is the most important 
individual for the organization of this planning, as he must be responsible for 
instigating and continuing dialogue between all relevant parties. At present, abbots 
use traditional methods for the management of their temples and are not well-
schooled in modern management. In terms of management, temples must be 
treated as businesses in order to survive in the wider world. For this reason, abbots 
must receive external support and training in modern business management. One 
further resource that must not be overlooked in terms of management is the local 
community. There should be clear communication with the local community, who 
should be encouraged to participate in temple activities, especially at the planning 
stage. 
 

3. Discussion 
 The efficiency of Buddhist ecclesiastical officials’ observed during this 
investigation is consistent with prior research into the subject. The provision of 
activities is the duty of the leaders of temples. The abbots should manage temples 
based on religious regulations and the existing temple property. Temple rule means 
taking care of and training monks and householders in temples following discipline 
and the regulations of the Sangha Supreme Council. (Naksuwanno, Phra T,. (2007) 
The monks are expected to study and train in Dharma and Buddhist ecclesiastical 
officials must work efficiently to help continuously train the morals of their 
students. Officials must also support the temple committee, monks and Ubasok 
Ubasika to further their education and develop themselves progressively. 
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(Khejonkun, T. (2008) Merit-making practices reflect the relationship between 
people and the community and make others trust temples. The management of 
Buddhist ecclesiastical officials should make people realize that officials are part of 
Buddhism heritage and develop temples to be the centre of people’s hearts. Thus 
the management of Buddhist ecclesiastical officials should be done abstractly. 
(Pariyut, Prathep, S. (1997) Financial management must be in cooperation with the 
temple committee and villagers, which keeps financial matters transparent.  
The principles of Dharma must be central when using wisdom for temple 
management. These will be reflected in the progress of the temple. Knowledge 
management of temples is not currently developed because payment, personnel, 
equipment, buildings and administration were not prosperous. The payments are 
high, human resources are limited and administration is hard. The abbots should 
have more knowledge, belief and direction. They should take care of all aspects of 
wisdom management if they are to sustainably develop leadership. (Weerasophon, 
W. (2016, January) 
 

4. Suggestions 
 This research studied the background of wisdom leadership development 
in temples of Buddhist ecclesiastical officials in the lower northeast of Thailand. 
Other organizations, including the National Office of Buddhism, the Provincial Office 
of Buddhism, the Department of Religious Affairs and temples in Northeastern 
Thailand can apply the results to their policies. Further research should consider: 1) 
Buddhist ecclesiastical officials’ roles in administration of other districts in order to 
compare the similarities and the differences of each district; 2) The relationship of 
Buddhist ecclesiastical officials’ roles in other districts; 3) Other aspects of Buddhist 
ecclesiastical officials’ roles, including Buddhism studies, dissemination and public 
assistance. 
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ปัจจัยที่สัมพันธ์กับสุขภาวะองค์รวมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของ
โรงเรียนในเขต ยานนาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร 

THE FACTORS RELATED TO HOLISTIC HEALTH OF UPPER SECONDARY 
SCHOOL STUDENTS  IN YANNAWA – SATHORN DISTRICT, BANGKOK 

METROPOLIS 
 

พระจักรี ปิยวณฺโณ (ชูม่วง)* 

บทคัดย่อ 
  การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่สัมพันธ์กับสุขภาวะองค์รวมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ของโรงเรียนในเขต ยานนาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพ่ือศึกษา
สุขภาวะองค์รวมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในเขต ยานนาวา-สาทร 
กรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือศึกษาความแตกต่างของ ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยจิตสังคม ที่ส่งผลต่อ
สุขภาวะองค์รวมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในเขต ยานนาวา -สาทร 
กรุงเทพมหานคร 3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจิตสังคม กับ สุขภาวะองค์รวมของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในเขต ยานนาวา -สาทร กรุงเทพมหานคร กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตยานนาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร จ านวน 148 
คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Division) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One-way ANOVA) และ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน โดยก าหนดระดับนัยส าคัญ
ทางสติที่ระดับ .05 
  ผลการวิจัยพบว่า 1) สุขภาวะองค์รวมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียน
ในเขต ยานนาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.58, S.D. = .403) 
2)นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในเขต ยานนาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร ที่มีเพศ
ต่างกัน มีสุขภาวะองค์ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในเขต ยานนาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร ที่มีอายุ, เกรดเฉลี่ย, 
อาชีพของผู้ปกครอง, รายได้ต่อเดือนของผู้ปกครอง แตกต่างกัน มีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ   4) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในเขต ยานนาวา -สาทร 
กรุงเทพมหานคร ที่มีความเชื่อมั่นในตนเองต่างกัน มีสุขภาวะองค์รวมต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่
ระดับ .01 5) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในเขต ยานนาวา -สาทร 
กรุงเทพมหานคร ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่างกัน มีสุขภาวะองค์รวมต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่       
                                                           
 *หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา คณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 
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ระดับ .01 6)  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในเขต ยานนาวา -สาทร 
กรุงเทพมหานคร ที่มีปัจจัยทางสังคมต่างกัน มีสุขภาวะองค์รวมต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 
7) ความเชื่อมั่ นในตนเอง ของ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตยานนาวา -สาทร 
กรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์ที่แปรผันต่อกันในระดับมาก กับสุขภาวะองค์รวม อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 (r=.578) 8) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ของ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขต
ยานนาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์ที่แปรผันต่อกันในระดับมาก กับสุขภาวะองค์รวม 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ         ที่ระดับ .01 (r=.626 ) 9) พบว่า ปัจจัยทางสังคม ของ นักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตยานนาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์ที่แปรผันต่อกันใน
ระดับมาก กับสุขภาวะองค์รวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r=.507) 
 

ค าส าคัญ: ปัจจัยจิตสังคม, สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ 

 

ABSTRACT 
 The objectives of this research entitled “The Factors Related to Holistic 
Health of Upper Secondary School Students in Yannawa – Sathorn District, Bangkok 
Metropolis” were 1) to study holistic health of upper secondary school students in 
Yannawa – Sathorn District, Bangkok Metropolis, 2) to study the difference of 
Individual factors, psycho-social factors that are influencing holistic health of upper 
secondary school students in Yannawa – Sathorn District, Bangkok Metropolis, 3) to 
study a relationship among Psycho-Social factors and Holistic Health of upper 
secondary school students in Yannawa – Sathorn District, Bangkok Metropolis. The 
sample was 148 upper secondary school students in Yannawa – Sathorn District, 
Bangkok Metropolis. Tool for data collection was questionnaire, the statistics for 
data analysis were percentage, arithmetic mean, standard deviation and to test 
hypotheses with One-way ANOVA and Pearson’s Correlation coefficient and Analysis 
of Variance was used to test the significant differences at.05 level. 
 The Result of Research was found as follows 1) The level of a holistic 
health of upper secondary school students in Yannawa – Sathorn District, Bangkok 
Metropolis, in the overall, was high   ( X = 3.58, S.D. = .403)  2) The upper 
secondary school students in Yannawa – Sathorn District, Bangkok Metropolis the 
gender differences have holistic health differences at significant  level. 05 3) The 
upper secondary school students in Yannawa – Sathorn District, Bangkok Metropolis 
with differences of age, GPA, parental occupation and monthly income of the 
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parent, they have no difference of the average of holistic health at significant level 
.05 4) The upper econdary school students in Yannawa – Sathorn District, Bangkok 
Metropolis with differences of Self-confidence have holistic health differences at 
significant level .01 5) The upper secondary school students in Yannawa – Sathorn 
District, Bangkok Metropolis with differences of Achievement Motivation have 
holistic health differences at significant level .01 6) The upper secondary school 
students in Yannawa – Sathorn District, Bangkok Metropolis with differences of 
Psycho-Social factors have holistic health differences at significant level .01           
7) There was proportional relationship to each other at high level between Self-
confidence and holistic health of upper secondary school students in Yannawa – 
Sathorn District, Bangkok Metropolis at significant level. 01. (r=.578)  8) There was 
proportional relationship to each other at high level between achievement 
motivation and holistic health of upper secondary school students in Yannawa – 
Sathorn District, Bangkok Metropolis at significant level. 01. (r=.626)   9) There 
was proportional relation-ship to each other at high level between psycho-social 
factors and holistic health of upper secondary school students in Yannawa – 
Sathorn District, Bangkok Metropolis at significant level. 01 (r=.507) 
 

Keywords: Psycho-Social factors, Buddhist Holistic Health 
 
 
1. บทน า 
 วัยรุ่น (Adolescence) เป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อจากวัยเด็กไปสู่วัยผู้ใหญ่ (จตุรพร ลิ้มมั่น
จริง, 2556) วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่วุฒิภาวะทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม จึง
นับว่าเป็นวิกฤติช่วงหนึ่งของชีวิต เนื่องจากเป็นช่วงต่อของวัยเด็กและผู้ใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ระยะต้นของวัยจะมีการเปล่ียนแปลงมากมายเกิดขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะมีผลต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างวัยรุ่นด้วยกันเอง และบุคคลรอบข้าง นอกจากนี้วัยรุ่นเป็นวัยที่มนุษย์พยายาม
ค้นหาความต้องการที่แท้จริง (Identity Versus Role Confusion: 12-20 ปี) เรียนรู้บทบาท หน้าที่ 
และความสามารถเฉพาะตน เพ่ือที่จะวางแผนชีวิตต่อไปในอนาคตซึ่งถ้าในระยะนี้ วัยรุ่นที่ประสบ
ความส าเร็จในการค้นหาเอกลักษณ์ของตัวเอง ก็จะส่งผลให้  วัยรุ่นเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และ
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่รู้จักความสามารถของตน รวมทั้งมีการวางแผนชีวิตที่เหมาะสม ในทางตรงกัน
ข้าม หากเกิดความล้มเหลวในการค้นหาเอกลักษณ์เฉพาะตน วัยรุ่นก็จะสับสนในบทบาทหน้าที่ และ
มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต นอกจากนี้ วัยรุ่นยังปรารถนาเป็นเหมือนผู้ใดผู้
หนึ่งในสังคม ด้วยการเลือกเอาลักษณะบางอย่างของต้นแบบมาใช้เป็นลักษณะของตนเอง ซึ่งมักจะ 
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ได้แก่ พ่อ แม่ ญาติ พ่ีน้อง และครูอาจารย์ แต่การเลียนแบบพฤติกรรมนั้นมิได้จ ากัดเฉพาะ 
พฤติกรรมที่ดี อาจมีการรับเอาพฤติกรรมที่มีลักษณะก้าวร้าว หรือรุนแรงมาได้ จากการประสบกับ
เหตุการณ์ที่รุนแรงในชีวิต หรืออาจจดจ าเอาพฤติกรรมที่ไม่ดี  มาจากบุคคลที่ใกล้ชิด และจากสื่อ
ต่างๆ (Erikson E.,2555) สิ่งแวดล้อมทั้งทางกายภาพ (Physical) ทางสังคม (Social) ทาง
วัฒนธรรม (Cultural) และทางความคิด (Ideational) เข้ามามีอิทธิพลกับพัฒนาการของชีวิตมนุษย์
ตั้งแต่แรกเกิดจนชรา ซึ่งส่งผลต่อความคิดริเริ่ม ความสามารถในการปรับตัว บุคลิกภาพและ
พฤติกรรมต่างๆ 
 แอริค ฮอมเบอร์เกอร์ แอริคสัน (Erik Homburger Erikson) พบว่าพัฒนาการทาง
จิตวิทยาของมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกับโครงสร้างทางกายภาพร่างกาย มุมมองของแอริค
สันจึงเน้นพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคมร่วมกัน นั่นคือ การเจริญเติบโตทาง
ร่างกาย และสิ่งแวดล้อมจะมีความสัมพันธ์กับพัฒนาการทางจิตใจ และบุคลิกภาพ ท าให้บุคคล
สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้ ทฤษฎีของแอริคสันนี้มีพ้ืนฐานจากทฤษฎีจิตวิเคราะห์
ของฟรอยด์ จุดเด่นของแอริคสันคือมุมมองพัฒนาการมนุษย์ตลอดช่วงอายุขัย ซึ่งแอริคสันมอง
พัฒนาการของบุคคลคนหนึ่งในลักษณะ องค์รวม (Wholeness/Holistic) ตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่ง
สิ้นอายุขัย สอดคล้องกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ที่มีลักษณะมุ่งสอนบุคคลอย่างเป็นองค์รวม 
ไม่เอียงไปทางมุ่งแสวงหาและเสพแต่ความสุขทางกาย บ ารุงบ าเรอจนเกินพอดีหรือที่เรียกว่า “กาม
สุขัลลิกานุโยค” (วิ.ม. (ไทย) 4/13/18) หรือมุ่งแต่ความหลุดพ้นเป็นอิสระ กระทั่งมุ่งท าลายและ
ก าจัดความต้องการความจ าเป็นทางกาย โดยอาจมองเอียงไปสุดถึงที่ว่า ความสมบูรณ์ทางกายเป็น
อุปสรรคต่อความสมบูรณ์ทางจิตใจ หรือที่เรียกว่า “อัตตกิลมถานุโยค” เจ้าชายสิทธัตถะทรงสละ
ความสุขสุดโต่งทางกาย โดยด าริว่าเป็นทางที่ปกปิดไม่ให้มีโอกาสในการแสวงหาความสุขทางจิตใจ 
และได้มุ่งด าเนินชีวิตอีกแบบ ในการละเลยต่อสุขภาวะทางกายถึง6 ปี ก่อนที่จะเข้าใจว่าวิธีการที่ไม่
สมดุลดังกล่าวก็ไม่ใช่ทางหลุดพ้น จึงหันกลับมาดูแลสุขภาวะทางกายเลิกทรมานตน แนวค าสอนสาย
กลางที่มีดุลยภาพเข้าใจความพอดี จึงเรียกว่าทางสายกลาง หรือ “มัชฌิมาปฏิปทา” (วิ.ม. (ไทย)  
4/14/18) หรือข้อปฏิบัติที่เป็นทางสายกลาง ไม่เอียงทางใดทางหนึ่ง ซึ่งอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็น
จริงตามกฎแห่งเหตุผลและความเป็นไป ตามองค์ประกอบและตัวแปรที่พอดีที่เรียกว่า มัชเฌนธรรม
เทศนา (ที.ม. (ไทย)  10/299/348)  
 ปัจจุบันหากมองถึงเรื่องสุขภาวะ หรือสุขภาพนั้น จะมีองค์ประกอบได้ทั้งหมด 4 มิติ
ด้วยกัน คือ สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางจิตวิญญาณ หรือ 
การรู้คิด (ปัญญา) ทั้งสี่เรื่องนี้มีความแตกต่างกัน แต่ไม่ได้แยกกันอยู่อย่างเป็นกองๆ หากว่ามีความ
เชื่อมโยงกันและกันทั้งหมด ซึ่งสุขภาวะด้านหนึ่งที่ครอบคลุมและเชื่อมโยงกับสุขภาวะอีกสามมิติ ซึ่ง
การมีสุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้ง 4 มิติที่กล่าวมา ไม่ได้เป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญเพียงแค่พ้ืนฐานที่
จะน าไปสู่การมี คุณภาพชีวิตที่ดีเท่านั้น แต่มีความส าคัญต่อทุกองค์ประกอบของการที่จะมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี เนื่องจากสุขภาวะหรือสุขภาพ ไม่ใช่เรื่องการไม่มีโรคเท่านั้น แต่หมายถึงความถูกต้อง 
เหมาะสมทั้งหมด ของมนุษย์และของสังคม ใน พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 มาตรา 3 ใน
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พระราชบัญญัตินี้ “สุขภาพ” หมายความว่า ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทาง
ปัญญา และทางสังคม เชื่อมโรงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล “ปัญญา” หมายความว่า ความรู้ทั่ว 
รู้เท่าทันและความเข้าใจในเหตุผลแห่งความดีความชั่ว ความมีประโยชน์และความมีโทษ ซึ่งน าไปสู่
ความมีจิตอันดีงามและเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ (ส านักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (สปรส) , 2556)
สุขภาพจึงไม่ได้แยกจากวิถีชีวิต ท่ีด าเนินไปบนพ้ืนฐานของความพอดี โดยด ารงอยู่ในครอบครัว 
ชุมชนและสังคมที่พัฒนาไปอย่างสมดุลควบคู่กัน 
 ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ท าให้ผู้วิจัย  มีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับสุขภาวะองค์
รวมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือให้นักเรียน ผู้ปกครอง ครู โรงเรียนและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับเยาวชนวัยนี้ ได้รับรู้และตระหนังถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาวะของนักเรียน และเพ่ือเป็น
การรับรู้ปัญหาของนักเรียน ให้นักเรียนพร้อมรับสถานการณ์ที่กดดัน กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
ทั้งทางด้าน กายภาพ ด้านจิตใจ ด้านสังคม และสติปัญญา สามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลง จัดการ
กับสิ่งที่ก่อให้เกิดความเครียดได้อย่างเหมาะสม การเสริมสร้างพัฒนาการของวัยรุ่นจึงจ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้อง น าแนวคิดการเสริมสร้างสุขภาวะองค์รวมมาเสริมสร้างเยาวชน ในสถานการณ์พัฒนา
ประเทศไทยเข้าสู่ความทันสมัยและให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การอนามัยโลกที่มองเรื่อง
สุขภาพอย่างครอบคลุมทุกมิติ เพ่ือบรรลุสุขภาวะที่สมบูรณ์ทางกาย ทางจิตใจ ทางสังคม และทาง
จิตวิญญาณ (อุ่นเอื้อ สิงห์ค า และคณะ, 2557) 

2. วัตถปุระสงค์ 
 2.1 เพ่ือศึกษาสุขภาวะองค์รวมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในเขต 
ยานนาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร 
 2.2 เพ่ือศึกษาความแตกต่างของ ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยจิตสังคม ที่ส่งผลต่อสุข
ภาวะองค์รวมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในเขต ยานนาวา -สาทร 
กรุงเทพมหานคร 
 2.3 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจิตสังคม กับ สุขภาวะองค์รวมของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในเขต ยานนาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร 
 

3. ขอบเขตการวิจัย 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาวิเคราะห์เอกสารเรื่องปัจจัยที่สัมพันธ์กับสุขภาวะองค์รวม
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร โดยศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร
ดังนี้ 1. เอกสารปฐมภูมิ (Primary) ได้แก่ พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พ.ศ. 2539 อรรถกถาและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องปัจจัยที่สัมพันธ์กับสุขภาวะองค์รวม  2. 
เอกสารทุติยภูมิ (Secondary) ได้แก่ หนังสือ ต ารา บทความ ข้อเขียน และเอกสารอ่ืน ที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องปัจจัยที่สัมพันธ์กับสุขภาวะองค์รวม 3. สิ่งที่ต้องการศึกษา ได้แก่ หลักการเรียนการศึกษา 
และการใช้ชีวิตของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในพ้ืนทีเ่ขตยานนาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร 
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ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตยานนาวา-สาทร 
กรุงเทพมหานคร สุ่มเลือกโรงเรียนด้วยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive  sampling) 
ได้แก่ โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม และโรงเรียนนนทรีวิทยา รวมประชากรทั้งสองโรงเรียนเท่ากับ 
434 คน เลือกผู้ที่มีความพร้อมในการตอบแบบสอบถามทั้งหมดได้ 240 คนก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างด้วย ตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) (1970) 

 ในการประมาณค่าสัดส่วนของประชากรเช่นเดียวกันและก าหนดให้สัดส่วนของลักษณะ
ที่สนใจในประชากร เท่ากับ 0.5 ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% และระดับความเชื่อมั่น 
95% จ านวน 148 คน 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 4.1 รูปแบบการวิจัย 
 งานวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่สัมพันธ์กับสุขภาวะองค์รวมแนวพุทธของนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายในเขต ยานนาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร” ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ที่ใช้การศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) จากแบบสอบถาม (Questionnaire) 
 4.2 กลุ่มตัวอย่าง 
 นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ในเขตยานนาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร จ านวน 1,508 
คน สุ่มเลือกโรงเรียนด้วยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive  sampling) ได้แก่ 
โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม และโรงเรียนนนทรีวิทยา รวมประชากรทั้งสองโรงเรียนเท่ากับ 434 คน 
เลือกผู้ที่มีความพร้อมในการตอบแบบสอบถามทั้งหมดได้ 240 คนก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วย 
ตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) ในการประมาณค่าสัดส่วนของประชากร
เช่นเดียวกัน และก าหนดให้สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร เท่ากับ 0.5 ระดับความคลาด
เคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% และระดับความเชื่อมั่น 95% จ านวน 148 คน 
 4.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เป็นหลัก
โดยการด าเนินการขั้นแรก คือ น าแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้ จ านวน 148 ชุด น ามาตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของแบบส ารวจ (Editing) แล้วด าเนินการลงรหัสตามคู่มือการลงรหัส (Code Book) 
หลังจากน้ันได้มีการตรวจสอบแบบส ารวจเพ่ือความถูกต้องอีก 1 ครั้ง แล้วจึงด าเนินการถ่ายรหัส
ทั้งหลายลงในแบบฟอร์มถ่ายข้อมูล (Transfer Sheet) บรรจุข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ และวิเคราะห์
ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ เพ่ือหาค่าทางสถิติ 
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 4.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของปัจจัยที่สัมพันธ์กับสุขภาวะองค์รวมของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในเขต ยานนาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร วิเคราะห์โดยหา
ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่สัมพันธ์กับ
สุขภาวะองค์รวมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในเขต ยานนาวา -สาทร 
กรุงเทพมหานคร โดยท าการแจกแจงความถ่ี หาค่าร้อยละคะแนนเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) การเปรียบเทียบความคิดเห็นของปัจจัยที่สัมพันธ์กับสุขภาวะองค์รวมของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายในเขต ยานนาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ อายุ เกรดเฉลี่ย 
ระดับชั้น อาชีพของผู้ปกครอง รายได้ต่อเดือนของผู้ปกครอง สถิติที่ใช้คือ การทดสอบค่าที ( t-test)  
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์
สัน (Pearson's Correlation Coefficient) โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 
 
5. ผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยพบว่า พบว่า สุขภาวะองค์รวม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของ
โรงเรียนในเขต  ยานนาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.58 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ   .403 ดังตารางต่อไปนี้ 
 ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่สัมพันธ์กับสุขภาวะองค์รวมของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในเขต ยานนาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมทั้ง 4 ด้าน   

 
ตัวแปรทั้ง 4 ด้าน 

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
(Mean) 

ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

แปลผล 

ความเชื่อมั่นในตนเอง 3.36 .415 ปานกลาง 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 3.53 .532 มาก 
ปัจจัยทางสังคม 3.72 .542 มาก 
สุขภาวะองค์รวม 3.58 .403 มาก 

จากตารางที่ 1 พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่สัมพันธ์กับสุขภาวะองค์รวมของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในเขต ยานนาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร ปัจจัยทาง
สังคม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย = 3.72, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = .542 รองลงมา ด้านสุขภาวะองค์
รวม มีค่าเฉลี่ย = 3.58, ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = .403 รองลงมา ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มีค่าเฉลี่ย = 
3.53, ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = .532 และสุดท้าย ด้านความเชื่อมั่นในตนเอง มีค่าเฉลี่ย = 3.36 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน = .415 ตามล าดับ 

  

X
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 5.1 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของปัจจัยที่สัมพันธ์กับสุขภาวะองค์รวมแยก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล    ด้านเพศ พบว่า สุขภาวะองค์รวมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เพศชาย มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ( X = 3.68, S.D.=.433) เพศหญิง มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ( X = 3.51, S.D.=.368) ค่าเฉลี่ยมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตัวแปรต้นด้านอายุ, เกรดเฉลี่ย, อาชีพของ
ผู้ปกครอง และ รายได้ต่อเดือนของผู้ปกครอง พบว่า ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิต ิ 
 5.2 ผลการวิเคราะห์ค่าแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยแยกตามปัจจัยจิตสังคม  
 ตารางท่ี 2 การวิเคราะห์ค่าแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างตัวแปรต้นและตัว
แปรตาม จ าแนกตามความเชื่อมั่นในตนเอง 

ความเชื่อมั่นในตนเอง แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

Mean 
square F P 

 
สุขภาวะองค์รวม 

ระหว่างกลุ่ม 10.89 0.57  
5.63 

 
0.00** 

 
ภายในกลุ่ม 13.02 0.10 

รวม 23.92  
**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตยานนาวา -สาทร 
กรุงเทพมหานคร ที่มีความเชื่อมั่นในตนเองต่างกัน มีสุขภาวะองค์รวมต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่
ระดับ .01 

 ตารางท่ี 3 การวิเคราะห์ค่าแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างตัวแปรต้นและตัว
แปรตาม จ าแนกตาม แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

Mean 
square F P 

 
สุขภาวะองค์รวม 

ระหว่างกลุ่ม 13.22 0.55  
6.33 

 
0.00** 

 
ภายในกลุ่ม 10.70 0.08 

รวม 23.92  
** หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 จากตารางที่ 3 พบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตยานนาวา -สาทร 
กรุงเทพมหานคร ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่างกัน มีสุขภาวะองค์รวมต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ  
.01  

 ตารางท่ี 4 การวิเคราะห์ค่าแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างตัวแปรต้นและตัว
แปรตาม จ าแนกตามด้านปัจจัยทางสังคม 
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ตัวแปร แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

Mean 
square F P 

 
สุขภาวะองค์รวม 

ระหว่างกลุ่ม 9.73 0.42  
3.70 

 
0.00** 

 
ภายในกลุ่ม 14.18 0.11 

รวม 23.92  
** หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

จากตารางที่  4  พบว่า  นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตยานนาวา -สาทร 
กรุงเทพมหานคร ที่มีปัจจัยทางสังคมต่างกัน มีสุขภาวะองค์รวมต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .01 

 

5.3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม 
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม จ าแนกตาม ด้าน
ความเชื่อมั่นในตนเอง 

ตัวแปร ความเชื่อมั่นในตนเอง สุขภาวะองค์รวม 
ความเชื่อมั่นในตนเอง 1 .578** 
สุขภาวะองค์รวม .578** 1 
Mean  3.36 3.58 
S.D. 0.41 0.40 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตารางท่ี 5 พบว่า ความเชื่อมั่นในตนเอง ของ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขต
ยานนาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์ที่แปรผันต่อกันในระดับมาก กับสุขภาวะองค์
รวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r=.578) 
ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม จ าแนกตาม ด้าน
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 

ตัวแปร แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ สุขภาวะองค์รวม 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 1 .626** 
สุขภาวะองค์รวม .626** 1 
Mean  3.53 3.58 
S.D. 0.53 0.40 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 จากตารางที่ 6 พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  ของ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขต
ยานนาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์ที่แปรผันต่อกันในระดับมาก กับสุขภาวะองค์
รวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r=.626 ) 
ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม จ าแนกตาม ด้าน
ปัจจัยทางสังคม 

ตัวแปร ปัจจัยทางสังคม สุขภาวะองค์รวม 
ปัจจัยทางสังคม 1 .507** 
สุขภาวะองค์รวม .507** 1 
Mean  3.53 3.58 
S.D. 0.53 0.40 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 จากตารางที่ 7 พบว่า ปัจจัยทางสังคม ของ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตยาน
นาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์ที่แปรผันต่อกันในระดับมาก กับสุขภาวะองค์รวม 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r=.507 ) 

 
6. อภิปรายผล 
 จากการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่สัมพันธ์กับสุขภาวะองค์รวมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายของโรงเรียนในเขต ยานนาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีสุข
ภาวะองค์รวม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก    ( X = 3.58, S.D. = .403) นอกจากนั้นยังรวมไปถึง 
ความเชื่อมั่นในตนเอง แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และ ปัจจัยทางสังคม ที่มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากเช่นกันการอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะได้น าประเด็นที่ส าคัญและน่าสนใจ น ามา
อภิปรายผล ดังนี้ 
 ประเด็นที่ 1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในเขต ยานนาวา-สาทร 
กรุงเทพมหานคร ที่มีเพศต่างกัน พบว่า สุขภาวะองค์รวม ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงถึงความแตกต่างกันระหว่างเพศชายและหญิง ในด้านของสุข
ภาวะองค์รวม ที่ไม่ได้หมายถึงเฉพาะสุขภาพทางกายเพียงมิติเดียว แต่ยังรวมไปถึง สุขภาพจิต สังคม 
และสติปัญญา ค่าเฉลี่ยในภาพรวมทั้งเพศชายและหญิง อยู่ในระดับ มาก โดยที่ เพศชาย มีค่าเฉลี่ย
อยู่ที่ ( X = 3.68, S.D.=.433) เพศหญิง มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ( X = 3.51, S.D.=.368) นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย จัดว่าเป็นวัยรุ่นตอนกลาง ที่มีอายุระหว่าง 15-18 ปี ระยะนี้บางครั้งถูก
เรียกว่า วัยหนุ่มสาว เพราะวัยรุ่นชายและวัยรุ่นหญิงจะมีวุฒิภาวะทางเพศ เมื่อวัยรุ่นหญิงหรือชายมี
เพศสัมพันธ์ก็จะสามารถให้ก าเนิดลูกได้ ระยะนี้พฤติกรรมแบบเด็กจะค่อยๆ หายไปและมีการ
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แสดงออกของความเป็นหญิงสาวหรือชายหนุ่มเข้ามาแทนที่ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่จึงเป็น
ด้านจิตใจที่เกิดจากการพัฒนาทางร่างกาย  วัยรุ่นช่วงนี้เป็นช่วงระยะเวลาที่มีความอยากรู้อยาก
ทดลองในเรื่องเพศมากเป็นพ้ืนฐานเดิมเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านสรีระ ฮอร์โมนเพศ ท า
ให้มีความพร้อมในอารมณ์และกิจกรรมทางเพศ วัยรุ่นช่วงนี้มีการเรียนรู้และทดลองกิจกรรมในเรื่อง
เพศสัมพันธ์มากขึ้น ซึ่งถ้าไม่ได้รับการแนะน าหรือปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสมอาจจะน าไปสู่ปัญหา
ทางด้านสังคมและสุขภาพต่างๆ ตามมา เช่น การตั้งครรภ์ในวัยหนุ่มสาว การติดต่อโรคทาง
เพศสัมพันธ์ ต้องออกจากสถาบันการศึกษา ฯลฯ 
 ประเด็นที่ 2 ปัจจัยด้านความเชื่อมั่นในตนเอง พบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน
เขตยานนาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร ที่มีความเชื่อมั่นในตนเองต่างกัน มีสุขภาวะองค์รวมต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 และ ความเชื่อมั่นในตนเอง  มีความสัมพันธ์ที่แปรผันต่อกันในระดับ
มาก กับสุขภาวะองค์รวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 (r=.578) ซึ่งหมายความว่า ความ
เชื่อมั่นในตงเอง บ่งชี้ถึง ค่าของ  สุขภาวะองค์รวม ซึ่งต่างเป็น ปัจจัยที่ เอ้ือต่อกันและกัน  ระดับ
ความคิดเห็น ด้านความเชื่อม่ันในตนเอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย = 3.37 
 การมีความเชื่อมั่นในตนเองเป็นการแสดงออกถึงการยอมรับตนเอง ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของ
การมีสุขภาพจิตที่ดี และส่งผลต่อการมีทักษะทางสังคมที่ดี สอดคล้องกับ แจ่มจันทร์ เกียรติกุล 
กล่าวว่าการมีความเชื่อมั่นในตนเองนั้นเป็นบุคลิกภาพทางสังคมที่มีความส าคัญอย่างมากในการ
ด าเนินชีวิตของบุคคลตั้งแต่เด็กจนกระทั่งเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ควรเสริมสร้างให้เกิดขึ้นกับทุกคน ควร
เป็นความเชื่อมั่นในตนเองที่เป็นสัมมาทิฐิ เพ่ือจะช่วยให้เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีบุคลิกภาพที่ดี และ
ใช้ความเชื่อมั่นในตนเองให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและส่วนรวมเพราะเป็นพ้ืนฐานของการเป็น
ผู้น า ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความเป็นตัวของตัวเอง มีความคิดก้าวหน้ามองโลกในแง่ดี กล้า
แสดงออกในทางที่ถูก สามารถประสบความส าเร็จทั้งด้านการเรียนในหน้าที่การงาน ท างานร่วมกับ
คนอื่นได้สามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมและ
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข (แจ่มจันทร์ เกียรติกุล, 2531)  สอดคล้องกับ แบลร์ (Blair) กล่าวว่า
คนที่ยอมรับสถานการณ์ใหม่ๆ ที่ตนประสบโดยปราศจากความกลัวความล้มเหลว จะเป็นคนที่มี
ความมั่นใจในตนเอง จึงท าให้บุคคลกล้าที่จะเผชิญกับสถานการณ์ใดๆ ด้วยความไม่กลัว และแน่ใจ
ว่าสถานการณ์นั้นๆ จะไม่ท าให้ได้รับความเดือดร้อน ไม่สบายใจ มีความเชื่อมั่นในตนเองว่าที่ตน
กระท าไปนั้นเป็นสิ่งที่ดีงาม (Blair, G.M., 1968) 
 เห็นได้ว่า ความเชื่อมั่นในตนเอง เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมด้านสติปัญญา ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับทักษะการแก้ไขปัญหา การรับมือกับปัญหา และความสามารถในการเอาชนะอุปสรรค 
ความเชื่อมั่นในตนเองนี้ครอบครัวคือปัจจัยที่ส าคัญในการสร้างและพัฒนาให้ความเชื่อมั่นในตนเอง
เกิดข้ึน เช่นเดียวกันกับ งานวิจัยในต่างประเทศ ของ เรดเก้ ซึ่งพบว่า บุตรจากครอบครัวที่พ่อแม่
ยอมรับ จะมีลักษณะเชื่อมั่นในตนเอง เป็นที่ยอมรับของสังคม ให้ความร่วมมือกับเพ่ือนฝูง ไว้ใจใน
ตนเองและมีความรับผิดชอบสูง (Redke, M.J.,1964) สอดคล้องกับ มุสเสน ศึกษาพบว่าพ่อแม่ที่ให้
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โอกาสและได้รับการสนับสนุนความต้องการในด้านความอยากรู้อยากเห็น จะท าให้เด็กเป็นตัวของ
ตัวเอง พ่ึงตนเองได้ มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก สามารถ
เผชิญสถานการณ์ใหม่ โดยไม่วิตกกังวล และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
ประเด็นที่ 3 ปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ พบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตยานนาวา-
สาทร กรุงเทพมหานคร ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่างกัน มีสุขภาวะองค์รวมต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่
ระดับ .01 และ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ของ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตยานนาวา -สาทร 
กรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์ที่แปรผันต่อกันในระดับมาก กับสุขภาวะองค์รวม อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 (r=.626 ) ซึ่งแสดงว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เป็นตัวบอกถึง สุขภาวะองค์รวม 
และ เป็น ปัจจัยที่เกื้อกูลซึ่งกันและกัน ความมากน้อย ของ ค่าเฉลี่ยแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ สร้างความ
แตกต่างกับค่าเฉลี่ยของสุขภาวะองค์รวม โดยที่ ภาพรวมของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ อยู่ในระดับมาก  มี
ค่าเฉลี่ย =3.53, ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = .853 ในขณะที่แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ก็มีมิติที่เชื่อโยงกัน
โดยตรงกับ สุขภาวะองค์รวมในด้าน สติปัญญา การแก้ไขปัญหา ความสามารถในการเผชิญปัญหา 
และ ความสามารถในการเอาชนะอุปสรรค เพ่ือความเป็นเลิศและการได้รับการยอมรับ ซึ่งส าหรับ
เด็กชั้นมัธยมศึกษาในเบื้องต้นจะสามารถแสดงออกได้ในเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสอดคล้องกับ 
งานวิจัยของ ธัญกร ค าแวง ที่ได้ศึกษาเรื่อง ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน วิชาแคลคูลัส 1 ของนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มีความสัมพันธ์ทางบวก กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
(ธัญกร ค าแวง,2555) 
 ประเด็นที่ 4 ปัจจัยทางสังคม พบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตยานนาวา-
สาทร กรุงเทพมหานคร ที่มีความสัมพันธ์ในครอบครัว ต่างกัน มีสุขภาวะองค์รวมต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ .01 และ ความสัมพันธ์ในครอบครัว ของ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขต
ยานนาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์ที่แปรผันต่อกันในระดับมาก กับสุขภาวะองค์รวม 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r=.507 ) ซึ่งแปลว่า ปัจจัยทางสังคม หรือ ความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว มีผล ต่อการมีสุขภาวะองค์รวม ซึ่งปัจจัยทางสังคมนี้ มีส่วนเกี่ยวข้องกับ สุขภาวะองค์
รวมในมิติด้านสังคมโดยตรง ตามทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ ครอบครัว ถือเป็นปราการแรก ของการ
สร้างเสริมบุคลิกภาพ ของมนุษย์ และจะมีผลในระยะยาวต่อปัจจัยจิตลักษณะ หรือ จิตเดิมของ
มนุษย์หลังจากที่การพัฒนาทางร่างกายเติบโตเต็มที่แล้ว แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ความเชื่อมั่นในตนเอง 
ความสามารถในการเอาชนะอุปสรรค ทักษะทางสังคม ภาวะความเป็นผู้น า ต่างมีจุดเริ่มต้น ที่
ครอบครัวเป็นส าคัญ และสิ่งเหล่านั้นจะเป็นลักษณะประจ าตัวมนุษย์คนนั้นในอนาคต ฟรอยด์  ได้
เน้นถึงการปลูกฝังบุคลิกภาพในวัยเด็กมากท่ีสุด โดยได้กล่าวว่าในช่วง 1-5 ปีแรก ของชีวิตเป็นช่วงท่ี
ส าคัญที่สุดของการพัฒนาบุคลิกภาพ การอบรมเลี้ยงดูเด็กและการกระท าเป็นตัวอย่าง ให้แก่เด็ก
เป็นสิ่งส าคัญมาก เพราะเด็กจะเลียนแบบ บิดามารดา และผู้ใกล้ชิด  
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7. ข้อเสนอแนะ 
 1) ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย ส่งเสริมนโยบายเกี่ยวกับ การสร้างความมั่นคง ความ
อบอุ่น ความรักในครอบครัว  ก าหนดให้ครอบครัว มีการจัดกิจกรรมที่สามารถช่วยให้บุคคลใน
ครอบครัวใช้เวลาร่วมกัน ได้รู้จักเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพ่ือเสริมสร้างความไว้วางใจ และความเชื่อมั่น
ต่อกันและกัน ให้ข้อมูลกับผู้ปกครอง ครูอาจารย์ เกี่ยวกับบทบาทความส าคัญ ที่มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาบุคลิกภาพของเยาวชน เพ่ือให้ตระหนักถึงคุณค่าในการเป็นตัวแบบ หรือ บุคคลตัวอย่างที่ดี
แก่เยาวชน เพ่ือการพัฒนาการมีความรับผิดชอบ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ การจัดการกับอารมณ์ รวมถึง
ปัจจัยจิตลักษณะในด้านต่างๆ 
 2) ข้อเสนอแนะระดับปฏิบัติ ทักษะการแก้ไขปัญหาและความสามารถในการเอาชนะ
อุปสรรคเป็นสิ่งที่ควรเสริมสร้างให้คงอยู่เสมอ แม้ว่าจะมีภาพรวมอยู่ในระดับที่ดีอยู่แล้ว แต่
สติปัญญาเป็นสิ่งที่ควรเพ่ิมพูนอยู่ตลอดเพราะ หลังจาก วัยรุ่นตอนกลางแล้ว นักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายจะต้องก้าวเข้าสู่ความเปลี่ยนแปลง ทั้งทางด้านร่างกาย และสังคม แล้ววัยรุ่นจะก้าวเข้าสู่
ความเป็นผู้ใหญ่เต็มตัว บทบาทในชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไป ปัญหาและอุปสรรคก็จะเปลี่ยนรูปแบบไป
เช่นกัน ดังนั้น สุขภาวะองค์รวมทางด้านปัญญา จึงเป็นมิติทางสุขภาพที่ต้องให้ความส าคัญและ
พัฒนาอยู่เสมอ ทุกช่วงวัย 
 3) ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป ข้อค้นพบต่างๆที่ได้จากงานวิจัยครั้งนี้พบว่า 
สัมพันธภาพในครอบครัว มีความเชื่อมโยงกับสุขภาวะองค์รวมใน เกือบทุกมิติ รวมไปถึงปัจจัยทาง
จิตลักษณะเอง ก็มีความสัมพันธ์กับปัจจัยทางสังคมของครอบครัวเช่นกัน จึงควรมีการท างานวิจัย
เชิงลึก เกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัว ที่จะมีผลต่อตัวแปรตามอ่ืนๆ รวมไปถึงความสัมพันธ์อ่ืนๆ 
เช่น สัมพันธภาพระหว่างเพื่อน เป็นต้น 
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การพัฒนาระบบสวัสดิการด้านบุคลากร : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัย 
มหามกุฏราชวิทยาลัย วทิยาเขตอีสาน 
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. 
พระทวี  อภโย นายเอกชาตรี สุขเสน 

 
 

บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1)  เพ่ือศึกษาการพัฒนาระบบสวัสดิการบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาระบบ
สวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล   3) เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน     
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  คือ  บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยา
เขตอีสาน  จากการค านวณหาขนาดตัวอย่างประชากร โดยใช้สูตรของ Taro Yamane    ได้จ านวน
ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  70 รูป/คน ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน  ใช้แบบสอบถาม
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
คอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ได้แก่  ค่าความถ่ี  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การทดสอบ
ค่าที (t-test) และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA of Variance-
ANOVA or F-test)  ท าการทดสอบความมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05   
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1.   ปัจจัยส่วนบุคคล ส่วนใหญ่ร้อยละ 51.4 เป็น เพศชาย  ร้อยละ 25.7 มีอายุระหว่าง 46 
ปีขึ้นไป ร้อยละ 45.7 มีระดับการศึกษาปริญญาโท ร้อยละ 62.9 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 55.7 เป็น
บุคลากรสายวิชาการ ร้อยละ 42.9 มีเงินเดือนอยู่ระหว่าง 30,001 บาทข้ึนไป  
 2.   การพัฒนาระบบสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต
อีสาน  พบว่า การพัฒนาระบบสวัสดิการบุคลากร  รวมทุกด้านอยู่ในระดับน้อย  มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ  
2.44  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านสวัสดิการด้านสันทนาการอยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.31 รองลงมา ด้านสวัสดิการด้านการศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 2.65 
   3.   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาระบบสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาม
กุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  พบว่า  การวิเคราะห์ข้อมูล การทดสอบการเปรียบเทียบ
                                                 
  หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน. 
  หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน. 
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ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA of 
Variance-ANOVA or F-test) และการทดสอบความมีนัยส าคัญที่ 0.05  พบว่า  ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับการพัฒนาระบบสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยา
เขตอีสาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 ได้แก่  สายปฏิบัติงาน 
 4.   ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสวัสดิการบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  พบว่า โบนัสประจ าปีเป็นสวัสดิการที่ดีส าหรับ
บุคลากร สวัสดิการที่ดี คือ สิ่งตอบแทนที่นอกเหนือจากการจ้างตามปกติ เป็นเสมือนขวัญและ
ก าลังใจ แทนความห่วงใยที่องค์กรมีต่อพนักงาน เช่น สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลส าหรับ
ลูกจ้าง สวัสดิการด้านการท างานล่วงเวลาเป็นต้น และการจัดสวัสดิการนั้นต้องทั่วถึงและเป็นธรรม 
โดยการสร้างสวัสดิการเพื่อความมั่นคงในหน้าที่การงาน เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจในการท างาน  
ค าส าคัญ :  การพัฒนา, สวัสดิการด้านบุคลากร, ข้อเสนอแนะ  

 
Abstract 

The purposes of this research were: (1) to study a development of personnel’s 
welfare system of Mahamakut Buddhist University Isan campus, (2) to study and 
compare the development of personnel’s welfare system of Mahamakut Buddhist 
University Isan campus and define the personnel’s factors. (3) to study the 
recommendations in developing the personnel’s welfare system of Mahamakut 
Buddhist University Isan campus.  
 The sample used in this research was the personnel of Mahamakut 
Buddhist University Isan campus from calculating the population size by using Taro 
Yamane formula, got 70 numbers of sample size used in this research, used 
multistage of sampling, the questionnaires in data collection, analyzed data by 
using a package of computer program. The used statistics were the Frequency, 
Percentage, Mean, Standard Deviation, T-Test and One Way Anova of Variance-
Anova or F-Test, tested the significance at 0.05 level. 
 The research result was found as follows; 
 1. The personal factor mostly was male 51.4 percentage, aged between 46 
and over 25.7 percentage, had master degree 45.7 percentage, single status 62.9 
percentage, academic personnel 55.7 percentage, salary between 30,001 up 42.9 
percentage. 
 2.  The development of personnel’s welfare system of Mahamakut 
Buddhist University Isan campus was found that the development of personnel’s 
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welfare system including all parts was had a low level, average 2.44. When 
considering each aspect, it was found that the part of recreational welfare was in 
medium, had average 3.31. Subordinately, the part of educational welfare was in 
medium, had average 2.65.  
 3. The factors having relationship to development of personnel’s welfare 
system of Mahamakut Buddhist University Isan campus was found that data 
analysis, experiment comparing the relation between variable by using One Way 
Anova of Variance-Anova or F-Test. And a test of significance at 0.05 was found that 
the factors having relationship to development of personnel’s welfare system of 
Mahamakut Buddhist University Isan campus statistical significantly at 0.05 were the 
service personnel.  
 4. The additional recommendations and opinions about development of 
personnel’s welfare system of Mahamakut Buddhist University Isan campus. Found 
that annual bonus was good welfare for the personnel, good welfare was award 
apart regular remuneration was alike a gift and encouragement instead of worry 
that an organization having for staff such as the part of nursing welfare for 
employee and the part of part-time working welfare etc, and welfare arrangement 
had to be thorough and fair by creating welfare to stabilize one’s work, to be the 
gift and encouragement in working. 
 
Keywords: Development,  Human Welfare,  Recommendations 
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1. บทน า 
 สถาบันอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยเป็นสถานที่สร้างทรัพยากรมนุษย์ระดับมันสมอง เป็น
แหล่งรวบรวมวิชาการและความรู้ในแขนงหรือสาขาวิชาต่าง ๆ มากมาย มีบุคลากรสายสนับสนุน
และอาจารย์เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญในการช่วยกันจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ในอดีตบัณฑิตที่
ได้เกียรตินืยมต่างมุ่งจะเข้ามาเป็นอาจารย์ทันทีที่จบการศึกษา เพราะได้รับการยกย่องและได้รับ
เงินเดือนสูง แต่ในระยะต่อมาฐานะของอาจารย์ได้เสื่อมถอยลง ส่วนหนึ่งเพราะมหาวิทยาลัยเป็น
ระบบราชการที่อาจารย์มีฐานะเช่นเดียวกับข้าราชการโดยทั่วไป ซึ่งการขึ้นเงินเดือนข้าราชการที่
ผ่านมาต่ ากว่าอัตราเงินเฟ้อและค่าครองชีพมาตลอด ฐานะของข้าราชการจึงด้อยลงท าให้อาจารย์ที่
มีคุณวุฒิปริญญาเอกในหลายสาขาได้รับเงินเดือนจ้อยกว่าบัณฑิตปริญญาตรีหรือโทจบใหม่ที่ท างาน
ในภาคเอกชน ดังนั้นเพื่อให้ยังชีพได้สมควรแก่ฐานะจึงต้องหารายได้เพ่ิม ท าให้ไม่มีเวลาส าหรับอุทิศ
ให้แก่งานการพัฒนาวิชาการผู้บริหารก็ไม่สามารถลงโทษผู้ที่มีผลงานน้อยหรือไม่รับผิดชอบงานอย่าง
เต็มที่ ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาทางการศึกษาเพราะระบบสวัสดิการไม่เพียงพอ จึงต้องมีการ
พัฒนาเพ่ือให้สอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  11 ในยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 
การสร้างความเป็นธรรมในสังคม ซึ่งจะสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติฉบับที่ 
8 ในยุทธศาสตร์การวิจัยที่1 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการพัฒนาทางสังคม ในกล
ยุทธ์การวิจัยที่ 6 พัฒนาขีดสมรรถนะ และศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และการ
บริหารรัฐกิจ บนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล และในแผนงานวิจัยที่ 6.1 การวิจัยเกี่ยวกับก าร
พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน  ซึ่งมหาวิทยาลัยมหามกุก
ราชวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ มีการจัดการศึกษาทั้งทางโลกและ
ทางธรรม โดยมีบุคลากรที่เป็นพระภิกษุและฆราวาสในการปฏิบัติหน้ าที่เป็นคณาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ การจัดระบบสวัสดิการบุคลากรนั้นมีความส าคัญต่อการปฏิบัติงานและการด ารงชีวิต 
บุคลากรมหาวิทยาลัยถือว่าเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าในการพัฒนาองค์กร ซึ่งนับปัจจุบัน ลูกจ้างใน
ประเทศไทยมีจ านวนมาก ข้อมูลจากส านักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ 2551 พบว่า ประเทศไทยมี
จ านวนลูกจ้าง 38,540,000 หรือคิดเป็นร้อยละ 60.80 ของจ านวนประชากรไทยทั้งหมด ปัญหา
เหล่านี้สะท้อนถึงการจัดสวัสดิการของภาครัฐยังไม่ทั่วถึง โดยเฉพาะหน่วยงานต้องมีการค านึงถึง
ความเป็นอยู่ของลูกจ้างในหน่วยงานเพื่อการมีประสิทธิภาพในการท างาน 
          ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้ศึกษาจึงมีความสนใจในการท าวิจัย เพ่ือจะได้น าเอาองค์ความรู้มาใช้
ในในการก าหนดนโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ตรงตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ 
11 ที่ยึดคนเป็นศูนย์กลาง โดยเฉพาะการพัฒนาระบบสวัสดิการบุคลากร 
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2.  วัตถปุระสงค์การวิจัย 
2.1 เพ่ือศึกษาการพัฒนาระบบสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตอีสาน 
2.2 เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาระบบสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหามกุฏ

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส สายปฏิบัติงาน และ
เงินเดือน    

2.3 เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

3. ขอบเขตการวิจัย 
3.1  ด้านหน่วยงาน  ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
3.2  ด้านเนื้อหา  ได้แก่  สวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย  สวัสดิการด้านความมั่นคง 

สวัสดิการด้านเศรษฐกิจ สวัสดิการด้านการศึกษา และสวัสดิการด้านนันทนาการ 
 3.2.1  ด้านตัวแปร คือ  
  1)  ตัวแปรอิสระ ได้แก่  ปัจจัยด้านบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

สถานภาพสมรส สายปฏิบัติงาน เงินเดือน   
  2)  ตัวแปรตาม ได้แก่  การพัฒนาระบบสวัสดิการบุคลากร : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัย

มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  ประกอบด้วย สวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย  สวัสดิการด้าน
ความมั่นคงในชีวิต สวัสดิการด้านเศรษฐกิจ สวัสดิการด้านการศึกษา และสวัสดิการด้านนันทนาการ 

 3.2.2  ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่   
  ประชากร ประกอบด้วย คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  จ านวน  84 รูป/คน 
  กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ตัวแทนคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏ

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  โดยใช้สูตรการค านวณของ Yamane ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 70 
รูป/คน 

  3.2.3 ด้านระยะเวลา  ได้แก่  ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2558 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative   Research)  โดยท าการศึกษาวิจัย
ส ารวจ (Survey  Research) เพ่ือศึกษาการพัฒนาระบบสวัสดิการบุคลากร : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  ประชากรการวิจัยครั้งนี้มีหน่วยที่ใช้ในการวิเคราะห์  คือ 
ปัจเจกบุคคล  ได้แก่ บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จ านวน  84  
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รูป/คน  จากการค านวณหาขนาดตัวอย่างประชากร โดยใช้สูตรของ Taro Yamane    ได้จ านวน
ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  70 รูป/คน ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน   
 การหาคุณภาพเครื่องมือน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมาทดสอบหาความเที่ยงตรง ( 
Validity ) และความเชื่อมั่น ( Reliability ) คือ การทดสอบหาความเที่ยงตรงของเนื้อหา ( Content 
Validity )  ด้วยวิธีการน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการ
แต่งตั้ง แล้วน าแบบสอบถามที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขข้อค าถามเพ่ือให้มีความถูกต้องของภาษา ความ
เที่ยงตรง และครอบคลุมเนื้อหา จนกระท่ังแบบสอบถามมีความสมบูรณ์มากขึ้นก่อนน าไปทดลองใช้  
และการทดสอบหาความเชื่อมั่น ( Reliability ) ของแบบสอบถามทั้งชุด  โดยผู้วิจัยได้น า
แบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้ว   น าไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะเหมือนกัน  
จ านวน  30 คน เพ่ือน ามาหาค่าสัมประสิทธ์อัลฟ่าของครอนบาค  (Cronbach  Alpha  Coefficient) 
โดยใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์  ผลการวิเคราะห์ของความเชื่อมั่นของแบบสัมภาษณ์ทั้งชุดพบว่า  
ได้ค่า Alpha   เท่ากับ 0.98  ซึ่งเป็นค่าที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานจึงสามารถน าไปเก็บข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่างได้ 

ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
คอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ได้แก่  ค่าความถ่ี  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การทดสอบ
ค่าที (t-test) และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA of Variance-ANOVA 
or F-test)  ท าการทดสอบความมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05   

5. ผลการวิจัย 
 5.1 การพัฒนาระบบสวัสดิการบุคลากร กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตอีสาน ในภาพรวมในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.66 
และ 1.23 ดังปรากฏตามตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย x̄ และค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน (S.D) การพัฒนาสวัสดิการบุคลากร โดยรวม 

ด้านที่เกี่ยวข้องการพัฒนาสวัสดิการบุคลากร การพัฒนาสวัสดิการบุคลากร 
x̄ S.D. แปลผล 

1. สวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย 2.45 1.03 น้อย 
2. สวัสดิการด้านความม่ันคง 2.68 1.41 ปานกลาง 
3. สวัสดิการด้านเศรษฐกิจ 2.20 1.43 น้อย 
4. สวัสดิการด้านการศึกษา 2.65 1.29 ปานกลาง 
5. สวัสดิการด้านนันทนาการ 3.31 1.01 ปานกลาง 
รวม 2.66 1.23 ปานกลาง 

 



433วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

๗ 
 

 

5.2 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานการวิจัยไว้ว่า ปัจจัยด้านบุคคล
แตกต่างกันกับการพัฒนาระบบสวัสดิการบุคลากร พบว่า โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณา
ตัวแปรแต่ละตัว ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และเงินเดือน ไม่แตกต่างกันกับ
การพัฒนาสวัสดิการบุคลากร โดยไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนตัวแปรสายปฏิบัติงาน 
แตกต่างกันกับการพัฒนาระบบสวัสดิการบุคลากร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไป
ตามสมมุติฐาน ดังปรากฏตามตารางที่ 2 

 
 
ตารางที่ 2 สรุปภาพรวมการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างตัวแปรกับการพัฒนาระบบสวัสดิการ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

ตัวแปร ค่าคะแนน (P) ผลการทดสอบ 
แตกต่างกัน ไม่แตกต่างกัน 

เพศ 0.67  √ 
อายุ 0.13  √ 
ระดับการศึกษา 0.28  √ 
สถานภาพสมรส 0.92  √ 
สายปฏิบัติงาน 0.02 √  
เงินเดือน 0.64  √ 
     โดยภาพรวม 0.44  √ 

 
5.3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสวัสดิการบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
       พบว่า โบนัสประจ าปี เป็นสวัสดิการด้านก าลังใจ แก่ผู้ปฏิบัติงาน ไม่จ าเป็นต้องมีทุก
ปี หรือได้รับทุกคน เป็นการพิจารณาผู้เหมาะสมมิใช่จากการพิจารณาของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือ
คนใดคนหนึ่ง แต่ผลจากการพิจารณานั้นเกิดประชามติของคนในองค์กรนั้นและผลการปฏิบัติงานที่
กระจ่างชัดเป็นรูปธรรม มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว (อัตราจ้าง) อยากให้มี
ประกันสังคมให้กับลูกจ้าง อย่างน้อยให้มีก าลังใจว่าการท างานนี้ไม่ตายฟรี เพราะยังมีประกันสังคม
ที่รองรับ สวัสดิการเกี่ยวกับพนักงานอัตราจ้างควรมีสวัสดิการในด้านให้คาดเดาที่จะท าได้เกี่ยวกับ
พนักงานของรัฐ สวัสดิการเกี่ยวกับการท าประกันชีวิตให้กับบุคลากร และอยากให้องค์กรพัฒนา
สวัสดิการในแบบสอบถามให้ส าเร็จ 
      พบว่า สวัสดิการที่ดี คือ สิ่งตอบแทนที่นอกเหนือจากการจ้างตามปกติ เป็นเสมือน
ขวัญและก าลังใจ แทนความห่วงใยที่องค์กรมีต่อพนักงาน มิใช่มีมากเกินไป จนท าให้บุ คลากรเกิด
ทัศนะคติต้องพ่ึงพาองค์กร หรือน้อยเกินไปจนท าให้เกิดไม่มั่นคงในชีวิต การให้ความเป็นอยู่ของ
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บุคลากรว่ามีความสุขหรือไม่ เช่น ป่วยพบแพทย์ ออกท้องที่ ที่พักต้องดี องค์กรจะมีสุขต้อง ยิ้ม ไหว้ 
ทักทาย องค์กรจะมีความสุข ความเป็นบุคลากรต้องดี มีที่ออกก าลังกาย ต้นปีมีโบนัส โอที ส าหรับ
คนขยันต่อปีมีรางวัลให้เลย นี่คือ สวัสดิการที่ดี สวัสดิการเป็นสิ่งสร้างก าลังใจ และเป็นสิ่งดึงดูดให้มี
คนท างานมากยิ่งขึ้น 
  
6. อภิปรายผล 

การพัฒนาระบบสวัสดิการบุคลากรรวมทุกด้านอยู่ในระดับน้อย ที่เป็นเช่นนี้ ก็เพราะว่า
บุคลากรของมหาวิทยาลัยยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสวัสดิการของมหาวิทยาลัย เนื่องจาก
อาจจะเป็นเรื่องใหม่ส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จึงยังไม่
กล้าสะท้อนความคิดด้านสวัสดิการสังคมอย่างเต็มที่ 

จากการศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาระบบสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพสมรส ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาระบบสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ไม่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วน สาย
ปฏิบัติงาน ได้แก่ บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนา
ระบบสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน แตกต่างกัน ดังนั้น
จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุพิชา วรากุลนุเคราะห์ (2552) เรื่อง “แนว
ทางการพัฒนาสวัสดิการ เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการท างานบุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล” พบว่า สายการปฏิบัติงาน เงินเดือน 10,001-15,000 บาท ระยะเวลาการ
ท างานในวิทยาลัย 1-3 ปี บุคลากรมีความพึงพอใจต่อสวัสดิการที่ใช้ในระดับมาก มีความพึงพอใจ
ต่อระบบการจัดบริการสวัสดิการในระดับปานกลาง และมีความเห็นด้วยตามหลักการจัดสวัสดิการ 
6 หลัก ได้แก่ หลักการตอบสนองความต้องการ หลักการมีส่วนร่วม หลักความสามารถในการจ่าย 
หลักการยืดหยุ่น หลักความครอบคลุมเท่าเทียม และหลักการสร้างแรงจูงใจเพ่ือประสิทธิภาพในการ
ท างาน 
 
7. กิตติกรรมประกาศ 
 รายงานการวิจัยเรื่องนี้ส าเร็จลงได้ดีเพราะคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ที่ได้ให้โอกาสได้ท างานวิจัยในครั้งนี้ ตลอดทั้งคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่
ได้ให้ค าปรึกษาเป็นอย่างดี ขอขอบคุณอาจารย์ธเนศ ต่วนชะเอม อาจารย์       ดร.ปาน กิมปี และ
ขอขอบคุณสถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยที่ได้สนับสนุนทุนวิจัยในครั้งนี้ 
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8. ข้อเสนอแนะ 
8.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ผลการวิจัยพบว่า สายปฏิบัติงานทั้งสายอาจารย์และเจ้าหน้าที่ มีผลต่อการพัฒนา
ระบบสวัสดิการบุคลากร จึงเสนอแนะในการพัฒนาระบบสวัสดิการบุคลากร  ที่ควรจะใช้แนวคิด
หรือทฤษฎีเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม ในการก าหนดนโยบายการจัดสวัสดิการให้กับบุคลากร
มหาวิทยาลัย  เพ่ือให้บุคลากรได้รับสวัสดิการที่ทั่วถึง โดยเฉพาะลูกจ้างชั่วคราว  

8.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  8.2.1 การวิจัยครั้งนี้  เป็นการวิจัยในเชิงปริมาณเท่านั้น  โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  ในการวิจัยครั้งต่อไปควรจะวิจัยในเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณ โดยศึกษาทุกวิทยาเขตและวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
เป็นผู้ให้ข้อมูลหรือตอบแบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ด้วย  เพ่ือจะท าให้ทราบข้อมูลเพ่ิมเติม  และ
ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
  8.2.2 การวิจัยในครั้งนี้  ได้น าตัวแปรอิสระเฉพาะปัจจัยส่วนบุคคลเท่านั้น จึงท าให้ 
ข้อมูลที่ ได้ออกมายังไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร  จึงควรเพ่ิมปัจจัยด้านการท างาน ปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย เป็นต้น เพ่ือจะท าให้ทราบข้อมูลเพิ่มเติมชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
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ยุทธศาสตร์การบริหารงานเพ่ือความเป็นเลิศของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  
แผนกสามัญศึกษา  

ADMINISTRATIVE STRATEGY FOR AN EXCELLENCY 
OF PHRAPARIYATTIDHAMMA PUBLIC SCHOOLS 

 
พระทอง ตปญฺโ  (บุตรดี)* 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ (1) เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคในการ
บริหารงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (2) เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรม แนวคิด 
และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (3) เพ่ือ
น าเสนอยุทธศาสตร์ในการบริหารงานเพ่ือความเป็นเลิศของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยแบ่งผู้ให้ข้อมูลหลักเป็น 2 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
หลักในการสัมภาษณ์ ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ และนักวิชาการด้านการศึกษา 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จ านวน 25 รูป/คน (2 ) กลุ ่มผู ้ร ่วมสนทนากลุ ่ม 
ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย จ านวน 9 รูป/คน  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
การสัมภาษณ์เจาะลึกและการสนทนากลุ่ม และวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณา 
ผลการวิจัยพบว่า 
 1) การบริหารงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พบว่ า (1) การ
บริหารงานวิชาการและการจัดการศึกษาเน้นภาคทฤษฎีด้านองค์ความรู้มากเกินไป ขาดการ
เชื่อมโยงความรู้สู่การปฏิบัติ  ผู้เรียนยังไม่ได้รับการสนับสนุนให้เกิดปัญญาพุทธธรรมเท่าที่ควร 
นอกจากนีโ้รงเรียนยังไม่มีพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดการศึกษาเป็นการเฉพาะ ท าให้ครูไม่มีความ
มั่นคง จึงไม่ทุ่มเทในการสอน ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ของนักเรียน เกิดปัญหาต่อการบริหาร
จัดการและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (2) การบริหารงานบุคคลพบปัญหาคือ 
ผู้บริหารไม่ได้มาจากกระบวนการคัดเลือก คัดสรร แต่เจ้าอาวาสซึ่งเป็นผู้จัดการโรงเรียนเป็นผู้เลือก
เอง  อ านาจในการสั่งการบริหารส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับผู้จัดการหรือผู้ อ านวยการโรงเรียนเท่านั้น 
ผู้บริหารมีความรู้และทักษะไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการให้ทันการเปลี่ยนแปลงและมีภาระงาน
มากท าให้ไม่มีเวลาในการบริหารจัดการที่เพียงพอ ปัญหาด้านครูคือ ครูไม่ได้มาจากระบบการ
คัดเลือกหรือคัดสรร เนื่องจากไม่มีการวางแผนอัตราก าลัง ครูขาดความมั่นคงและความก้าวหน้า
ด้านวิชาชีพ  ไม่มีขวัญก าลังใจ ไม่ได้รับรายได้และสวัสดิการที่เหมาะสม ไม่ได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ท าให้ครูลาออกไปปฏิบัติงานอ่ืนที่
                                                           

*หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
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มั่นคงกว่าและสถานภาพครูยังเป็นเพียงลูกจ้างของวัดหรือโรงเรียน (3) การบริหารงานงบประมาณ 
พบปัญหาคือ งบประมาณไม่เพียงพอกับภาระงานและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เพราะรัฐ
อุดหนุนให้ในลักษณะเงินอุดหนุนรายหัวตามจ านวนนักเรียน ตลอดจนขาดระบบการบริหารจัดการ
การเงิน การบัญชีที่ได้มาตรฐาน เป็นธรรมาภิบาล และไม่มีแผนงานที่ชัดเจนในการบริหารจัดการ
ระบบการเงินของโรงเรียน และ (4) การบริหารงานทั่วไป พบปัญหาคือ สื่อ อุปกรณ์ทางเทคโนโลยี 
อาคารสถานที่ไม่เพียงพอต่อการจัดการศึกษาและไม่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้
โรงเรียนยังขาดบุคลากรประจ าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านเทคโนโลยีโดยตรง โรงเรียนยังขาดความพร้อมใน
การจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการศึกษา และการให้บริการ
ประชาสัมพันธ์  โรงเรียนและกลุ่มโรงเรียนขาดการสร้างระบบเครือข่ายการวางแผนงานบริหารจัด
การศึกษาร่วมกัน ขาดการวางนโยบายและแผนพัฒนาโรงเรียน ทั้งระดับโรงเรียนและระดับกลุ่มที่มี
ความชัดเจน 
 2) หลักพุทธธรรม แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยน าหลักอริยสัจ 4 คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค เข้ามาช่วย
แก้ปัญหาการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ และการ
บริหารงานทั่วไป ดังนี้ ขั้นที่ 1 ทุกข์ คือการก าหนดปัญหาและจัดประเด็นปัญหา โดยศึกษาปัญหา
ก าหนดขอบเขตที่จะแก้ ขั้นที่ 2 สมุทัย คือสาเหตุของปัญหา ร่วมคิดวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและ
การจัดล าดับความส าคัญของปัญหา/โดยการส ารวจความต้องการจ าเป็นของโรงเรียน ปัญหามีความ
จ าเป็นเร่งด่วนควรได้รับการแก้ไขตามล าดับ ขั้นที่ 3 นิโรธ การก าหนดจุดหมายหรือสภาวะพ้น
ปัญหา การร่วมคิด วิเคราะห์ ความเป็นไปได้ของการแก้ปัญหาและการจัดล าดับจุดหมายของสภาวะ
พ้นปัญหา ขั้นที่ 4 มรรค ขั้นลงมือแก้ปัญหา คือ การปฏิบัติเพ่ือแก้ปัญหาตามแนวทางที่ถูกต้อง  
เป็นการก าหนดวิธีการในรายละเอียดและปฏิบัติเพ่ือก าจัดปัญหา พร้อมทั้งสรุปวิธีแก้ปัญหาและ
สรุปผล  
 3) ยุทธศาสตร์ในการบริหารงานเพ่ือความเป็นเลิศของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ (1) การสร้างและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นศาสนทายาทที่มีคุณภาพ  
ได้แก่การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้เพียบพร้อมเป็นศาสนทายาทที่เปี่ยมปัญญาพุทธธรรมมีความรู้ความ
เข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เป็นผู้ที่ก้าวทันโลกอย่างรู้เท่าทันด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิต มี
คุณธรรม จริยธรรม และมีระเบียบวินัยในตนเองสูง เป็นผู้ริเร่ิม สร้างสรรค์ และร่วมกันสร้างการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมสู่สังคมพุทธธรรมอย่างยั่งยืน (2) การพัฒนาระบบการบริหารโรงเรียนให้
เข้มแข็ง และมีมาตรฐานเป็นโรงเรียนคุณภาพที่ยั่งยืน ได้แก่การบริหารจัดการโรงเรียนที่มีคุณภาพ 
พร้อมทั้งมีระบบการจัดการศึกษาเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐานจากทุกภาคส่วนทั้ง
ในและต่างประเทศ โดยผลิตผู้เรียนที่เป็นเด็กหรือเยาวชนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ทั้งด้าน
อารมณ์ สังคม สติปัญญา มีความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม (3) การเสริมสร้างศักยภาพให้ประเทศ
ไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ได้แก่การพัฒนาโรงเรียนให้มีความ
พร้อมเป็นต้นแบบของการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา นานาชาติ โดยมุ่งเน้น
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การพัฒนาหลักสูตร ระบบการจัดการศึกษา และการสานสัมพันธ์ที่ดีกับนานาอารยประเทศที่
เหมาะสมและเป็นไปได้ และ (4) การท านุบ ารุง เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงาม ได้แก่การ
ร่วมรับผิดชอบต่อการพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมเข้มแข็งอุดมปัญญาพุทธธรรมที่มีการศึกษา
ปฏิบัติธรรมเป็นวิถีชีวิตและมีอัตลักษณ์การปฏิบัติตนตามแนวศีล 5  
 
ค าส าคัญ : ยุทธศาสตร์, การบริหารงานเพื่อความเป็นเลิศ, โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา 

 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were (1) to analyze the administration of 
Phrapariyattidhamma Public Schools, (2) to analyze the Buddhist moral code, 
concept, and theory related the administration of Phrapariyattidhamma Public 
Schools, and (3) to present the administrative strategy for an excellence of 
Phrapariyattidhamma Public Schools.  
 The research methodology was the qualitative research. The research 
samples were divides to 2 groups: (1) 25 key informants consisted of directors, 
deputy directors, academic experts of Phrapariyattidhamma Public Schools, and (2) 
10 experts and stakeholders that participating in focus-group discussion. The 
research data were collected by in-depth interview and focus-group discussion. The 
qualitative data were analyzed by 6C Technique. The research results were: 
 1) The administration of Phrapariyattidhamma Public Schools found that 
(1) the academic administration and instruction emphasized theory and knowledge, but 
did not relate to implementation. Students had not been supported to reach the 
Buddhist moral code. Moreover, there was no the act about the instruction of 
Phrapariyattidhamma Public Schools, so teachers’ career path was not stable, then 
teachers did not attend the instruction, and lastly this influenced to learning of students. 
There were several problems of administration and educational standard development 
continuously, (2) the problems of the personnel administration related the leaders such 
as directors and deputy directors were not chosen from the selection system, but 
archimandrites chose them directly. The authority of administration depended on the 
directors or archimandrite. Occasionally, the leaders had not enough knowledge or skill 
for solving problems and they had no enough time for school management because of 
their several works. The problem about the human resource of teachers was like the 
leader’s problem. Teachers were not also chosen from the selection system because 
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there was no human resource plan. Teachers had no stability in career path, 
encouragement, proper earnings and welfare, and self-development about instruction. 
Teachers always resigned and moved to better works because they just were the 
temporary employee, (3) the budget was not enough for works and instruction patterns 
because the budget varied with the number of students. The accountancy system was 
not standard, not clear, and not based on the good governance concept, (4) the general 
problems such as technological media, and classrooms were not enough for instruction. 
There were no enough people who were skillful in technology in schools, so schools 
were not ready to organize the information technology system for school’s management 
and public relations. The networking of schools was not efficient and schools did not 
plan to manage together. The school organization, policies, and development plans of 
schools and school network were not unity, 

2) The Buddhist moral code that related the administration of 
Phrapariyattidhamma Public Schools was Ariyasacca 4 (the Four Noble Truths): 
Dukkha, Samudaya, Nirodha, and Magga for solving problems of academic, personnel, 
budget, and general administration. Step 1 Dukkha, the Noble Truth of Suffering, 
applied for studying and specifying problems. Step 2 Samudaya, the Noble Truth of the 
Origin of Suffering, applied for analysis and prioritizing problems by need assessment. 
Step 3 Nirodha, the Noble Truth of the Extinction of Suffering, applied for specifying the 
ultimate goals, analysis solutions, and prioritizing goals. Step 4 Magga, the Noble Truth of 
the path leading to the Extinction of Suffering, applied for practice for solving problems, 
conclude solutions and results,  

3) The administrative strategy for an excellence of Phrapariyattidhamma 
Public Schools was divided to 4 aspects: (1) to build and develop learners toward the 
high-quality Buddhist priests. The learners should be the religion disciple, expert in 
Buddhism, learn for up to date the globalization, live with virtue, morality, and discipline, 
and create  the sustainable Buddhist society, (2) to develop the administrative system 
toward the standard and sustainable high-quality schools, and to educate students to be 
a perfect in mental, social, intelligence both life and spiritual way, (3) to enhance the 
competency of schools toward the center of Phrapariyattidhamma Public Schools, to 
develop the Buddhist curriculum, and to make international relationship, and (4) to 
support and propagate Buddhism, to develop Thai society toward the Buddhist 
knowledge society, and  to practice in the Five Precepts of Buddha. 
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Schools 
1. บทน า 
 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นสถานศึกษาที่ จัดการศึกษาที่รัฐ
ก าหนดให้มีขึ้นตามความประสงค์ของคณะสงฆ์ เป็นการศึกษารูปแบบหนึ่งของคณะสงฆ์ซึ่งวัดที่มี
ความพร้อมได้ขอจัดตั้งโรงเรียนเปิดด าเนินการสอนในระดับมัธยมศึกษาให้แก่พระภิกษุสามเณรที่ยัง
ไม่จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนทั้งวิชาพระพุทธศาสนาตามหลักสูตร
การศึกษาพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ควบคู่ไปกับวิชาสามัญตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยโรงเรียนจัดตั้ งอยู่ ในวัด ที่ ธรณีสงฆ์  หรือที่ดินของมูลนิธิทาง
พระพุทธศาสนา จัดการศึกษาเฉพาะส าหรับพระภิกษุสามเณรเท่านั้น โรงเรียนจะได้รับการจัดตั้งได้
ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตหรือเห็นชอบจากมหาเถรสมาคม โดยส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็น
ผู้ออกใบอนุญาตแก่เจ้าอาวาสวัดที่ขอจัดตั้งโรงเรียน ในส่วนของการบริหารจัดการนั้น ให้เจ้าอาวาส
วัดหรือพระภิกษุที่เจ้าอาวาสมอบหมายเป็นผู้จัดการ และผู้ จัดการเป็นผู้คัดเลือกพระภิกษุผู้มี
คุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
รูปหนึ่ง ท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน ซึ่งจะด าเนินการคัดเลือกพระภิกษุและคฤหัสถ์เพ่ือเสนอ
แต่งตั้งเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา กองพุทธศาสนศึกษา ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2558) 
 ปัจจุบันโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มีสถานภาพเป็นสถานศึกษาขึ้น
พ้ืนฐานตามกฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยสถาบันพระพุทธศาสนา 
พ.ศ.2558 และจัดเป็นโรงเรียนในระบบเช่นเดียวกับรูปแบบโรงเรียนของรัฐและเอกชนทั่วไป ซึ่ง
คณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคมได้ออกประกาศมหาเถรสมาคม ว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา พ.ศ.2553 ก าหนดให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งท าหน้าที่ก ากับควบคุมดูแลการบริหาร
จัดการ ดังนั้น โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จึงเป็นโรงเรียนของคณะสงฆ์โดยมหาเถร
สมาคม ในการสนับสนุนงบประมาณของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
 อย่างไรก็ตาม จากการติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา ในภาพรวม พบว่า ยังมีประเด็นที่จะต้องได้ รับการพัฒนาอีกหลายประการ 
นอกจากนี้ การที่มีความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ 
ท าให้หน่วยงานทุกภาคส่วนที่มีหน้าที่หรือเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุกระบบ ต้องสร้างกลยุทธ์
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และศีลธรรม 
สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลง เพ่ือน าไปสู่สังคมฐานความรู้ใหม่ได้อย่างมั่นคง (กองพุทธศาสน
ศึกษา ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2553) 
 จากการศึกษาสภาพปัญหาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาที่ผ่านมา 
พบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่ ประสบปัญหาคล้ายคลึงกัน 4 ด้าน คือ 
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 1. ปัญหาด้านการบริหารจัดการ ผู้บริหารส่วนใหญ่ยังขาดทักษะในการบริหารจัดการ 
ซึ่งมีบริบทต่างจากโรงเรียนขนาดอ่ืนๆ การใช้ข้อมูลสารสนเทศ การน าผลการประเมิน/โครงการ มา
ใช้วางแผน ปรับปรุง พัฒนางาน ยังมีน้อย ประกอบกับประชากรที่เข้ามาบรรพชามีแนวโน้มลดลง
อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงท าให้โรงเรียน มีอัตราครูต่อนักเรียนต่อห้องต่ ากว่ามาตรฐาน ค่าใช้จ่ายต่อ
นักเรียน 1 รูป สูงกว่าโรงเรียนขนาดอ่ืนๆ ท าให้เกิดปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการด าเนินงานของ
โรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง 
 2. ปัญหาด้านการเรียนการสอน พบว่า ครูส่วนใหญ่ขาดทักษะ ครูไม่ครบชั้น และ
นักเรียนมีจ านวนน้อยในแต่ละชั้น ครูสอนไม่เต็มเวลาและเต็มความสามารถ เพราะมีภารกิจอ่ืนที่
นอกเหนือจากการเรียนการสอนที่ครูจ าเป็นต้องปฏิบัติ หลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ไม่
สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน สื่อการเรียนการสอน และแหล่งการเรียนรู้มีจ านวนจ ากัด ซึ่งมี
สาเหตุจากโรงเรียนได้รับงบประมาณน้อย สื่อเทคโนโลยีและการสื่อสารมีใช้อย่างจ ากัด หรือใช้ได้
อย่างไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า 
 3. ปัญหาด้านความพร้อมเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุน การจัดสรรงบประมาณให้กั บ
โรงเรียนได้ใช้เกณฑ์การจัดสรรหลายๆ เกณฑ์ เพราะต้องค านึงถึงประสิทธิภาพในการใช้จ่าย
งบประมาณ ท าให้โรงเรียนได้รับการจัดสรรบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง
เป็นจ านวนน้อย คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ไม่เพียงพอ โรงเรียนไม่สามารถระดมทรัพยากรจากองค์กร
และชุมชนได้มากนัก 
 4. ปัญหาด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา แม้ว่าจะมีตัวแทนของชุมชนและ
องค์กรต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในรูปของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
แต่ก็ไม่มีบทบาทมากนัก หรือมีน้อยมาก หรือไม่มีเลย ในบางพ้ืนที่ ชุมชน ไม่สามารถส่งเสริม
สนับสนุนการด าเนินงานของโรงเรียนได้ 
 สภาพการณ์ที่ เป็นอยู่ของการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มี
ประเด็นที่ต้องได้รับการพัฒนาที่ส าคัญอยู่หลายๆ ประเด็น ไม่ว่าจะเป็นในด้านคุณภาพและ
มาตรฐานในการจัดการศึกษา ในปัจจุบันของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  ที่ยังไม่
เป็นที่ยอมรับจากสังคมในวงกว้าง ความไม่ชัดเจนในอัตลักษณ์ของการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับ
บริบทที่ควรจะเป็นอย่างแท้จริง ประสิทธิภาพของระบบด าเนินการด้านการบริหารจัดการและการ
จัดการศึกษา ที่ยังไม่มีทิศทางการพัฒนา และขาดความชัดเจนในการสร้างเอกภาพทางการบริหาร
ให้กับกลุ่มโรงเรียนและส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด นอกจากนั้นยังพบว่า การสร้างพันธสัญญา
การด าเนินงาน และการจัดการศึกษาเพ่ือการสร้างศาสนทายาทที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันยังไม่ได้มี
การก าหนดให้มีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมมากนัก จะมีเพียงการด าเนินงานตามกรอบแนวปฏิบัติ ของ
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นส าคัญ อีกท้ังโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาไม่มี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เด่นชัดพอที่เป็นแนวทางของการจัดการศึกษาในบริบทพ้ืนที่นั้นๆ เพ่ือ
สร้างศาสนทายาท และด าเนินการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่ชุมชนในพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษายุทธศาสตร์การบริหารงานเพ่ือ
ความเป็นเลิศของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เพ่ือจะได้น าข้อมูลไปใช้ในการ
วางแผน ปรับปรุง พัฒนาการบริหารงานเพ่ือเป็นกรอบยุทธศาสตร์ในการบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลกับการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคในการบริหารงานของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา 
 2.2 เพ่ือวิเคราะห์หลักพุทธธรรมแนวคิด และทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
 2.3 เพ่ือน าเสนอยุทธศาสตร์ในการบริหารงานเพ่ือความเป็นเลิศของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา 
 
3. ขอบเขตการวิจัย 
 ยุทธศาสตร์การบริหารงานเพ่ือความเป็นเลิศของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา เป็นงานวิจัยคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 
 3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1) 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ 2) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารงาน 3) แนวคิด
เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ 4) แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 5) แนวคิดเกี่ยวกับการ
บริหารงบประมาณ 6) แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป 7) แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานเพ่ือ
ความเป็นเลิศ 8) บริบทของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 9) หลักพุทธธรรมที่
ประยุกต์ใช้ในการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
 3.2 ผู้ให้ข้อมูลหลัก แบ่งผู้ให้ข้อมูลหลักเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักในการ
สัมภาษณ์ ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ และนักวิชาการด้านการศึกษา โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จ านวน 25 รูป/คน 2) กลุ่มผู้ร่วมสนทนากลุ่ม ประกอบด้วย
ผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ านวน 9 รูป/คน 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เรื่อง “ยุทธศาสตร์การบริหารงานเพ่ือ
ความเป็นเลิศของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนสามัญศึกษา” โดยการศึกษาดังกล่าวใช้ระเบียบวิธี
วิจัยเชิงคุณภาพด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร และการเก็บข้อมูลภาคสนามด้วยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) จากผู้ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 25 รูป/คน และการสนทนากลุ่ม 
(Focus group discussion) จ านวน 9 รูป/คน 
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5. ผลการวิจัย 
 5.1 สภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคการบริหารงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา 
 การบริหารงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พบว่า  
 1) การบริหารงานวิชาการและการจัดการศึกษาเน้นภาคทฤษฎีด้านองค์ความรู้มาก
เกินไป ขาดการเชื่อมโยงความรู้สู่การปฏิบัติ  ผู้เรียนยังไม่ได้รับการสนับสนุนให้เกิดปัญญาพุทธธรรม
เท่าท่ีควร นอกจากนี้โรงเรียนยังไม่มีพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดการศึกษาเป็นการเฉพาะ ท าให้ครู
ไม่มีความมั่นคง จึงไม่ทุ่มเทในการสอน ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ของนักเรียน เกิดปัญหาต่อการ
บริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
 2) การบริหารงานบุคคล พบปัญหาคือ ผู้บริหารไม่ได้มาจากกระบวนการคัดเลือก คัด
สรร แต่เจ้าอาวาสซึ่งเป็นผู้จัดการโรงเรียนเป็นผู้เลือกเอง  อ านาจในการสั่งการบริหารส่วนใหญ่
ขึ้นอยู่กับผู้จัดการหรือผู้อ านวยการโรงเรียนเท่านั้น ผู้บริหารมีความรู้และทักษะไม่เพียงพอต่อการ
บริหารจัดการให้ทันการเปลี่ยนแปลงและมีภาระงานมากท าให้ไม่มีเวลาในการบริหารจัดการที่
เพียงพอ ปัญหาด้านครูคือ ครูไม่ได้มาจากระบบการคัดเลือกหรือคัดสรร เนื่องจากไม่มีการวางแผน
อัตราก าลัง ครูขาดความมั่นคงและความก้าวหน้าด้านวิชาชีพ  ไม่มีขวัญก าลังใจ ไม่ได้รับรายได้และ
สวัสดิการที่เหมาะสม ไม่ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ท าให้ครูลาออกไปปฏิบัติงานอ่ืนที่มั่นคงกว่าและสถานภาพครูยังเป็นเพียงลูกจ้าง
ของวัดหรือโรงเรียน  
 3) การบริหารงานงบประมาณ พบปัญหาคือ งบประมาณไม่เพียงพอกับภาระงานและ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน เพราะรัฐอุดหนุนให้ในลักษณะเงินอุดหนุนรายหัวตามจ านวน
นักเรียน ตลอดจนขาดระบบการบริหารจัดการการเงิน การบัญชีที่ได้มาตรฐาน เป็นธรรมาภิบาล 
และไม่มีแผนงานที่ชัดเจนในการบริหารจัดการระบบการเงินของโรงเรียน และ  
 4) การบริหารงานทั่วไป พบปัญหาคือ สื่อ อุปกรณ์ทางเทคโนโลยี อาคารสถานที่ไม่
เพียงพอต่อการจัดการศึกษาและไม่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้โรงเรียนยังขาด
บุคลากรประจ าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านเทคโนโลยีโดยตรง โรงเรียนยังขาดความพร้อมในการจัดท าระบบ
ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการศึกษา และการให้บริการประชาสัมพันธ์  
โรงเรียนและกลุ่มโรงเรียนขาดการสร้างระบบเครือข่ายการวางแผนงานบริหารจัดการศึกษาร่วมกัน 
ขาดการวางนโยบายและแผนพัฒนาโรงเรียน ทั้งระดับโรงเรียนและระดับกลุ่มที่มีความชัดเจน   
  5.2 หลักพุทธธรรม แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

 หลักพุทธธรรม แนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยน าหลักอริยสัจ 4 คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค เข้ามาช่วยแก้ปัญหา
การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ และการบริหารงานทั่วไป 
ดังนี้  
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 ขั้นที่ 1 ทุกข์ คือการก าหนดปัญหาและจัดประเด็นปัญหา โดยศึกษาปัญหาก าหนด
ขอบเขตที่จะแก้  

 ขั้นที่ 2 สมุทัย คือสาเหตุของปัญหา ร่วมคิดวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและการ
จัดล าดับความส าคัญของปัญหา/โดยการส ารวจความต้องการจ าเป็นของโรงเรียน ปัญหามีความ
จ าเป็นเร่งด่วนควรได้รับการแก้ไขตามล าดับ  

 ขั้นที่ 3 นิโรธ การก าหนดจุดหมายหรือสภาวะพ้นปัญหา การร่วมคิด วิเคราะห์ ความ
เป็นไปได้ของการแก้ปัญหาและการจัดล าดับจุดหมายของสภาวะพ้นปัญหา  

 ขั้นที่ 4 มรรค ขั้นลงมือแก้ปัญหา คือ การปฏิบัติเพ่ือแก้ปัญหาตามแนวทางที่ถูกต้อง  
เป็นการก าหนดวิธีการในรายละเอียดและปฏิบัติเพ่ือก าจัดปัญหา พร้อมทั้งสรุปวิธีแก้ปัญหาและ
สรุปผล 
 ดังนั้น ในปัจจุบันได้มีผู้น าความคิดแบบอริยสัจส่ีและแบบวิทยาศาสตร์มาเทียบเคียงกัน 
ดังที่ พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) กล่าวว่า “ในสมัยปัจจุบันค าว่าวิธีการแห่งปัญญา บาง
ทีใช้เรียกวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์ ที่มีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าวิธีคิดแบบแก้ปัญหา ซึ่งในที่นี้ใช้เรียกวิธีคิด
แบบอริยสัจ” การเปรียบเทียบวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์กับอริยสัจสี่สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
 วิธีการแบบวิทยาศาสตร์ มี 5 ขั้นตอน คือ 
 1. การก าหนดปัญหาให้ถูกต้อง (Location of Problem) 
 2. การตั้งสมมติฐาน (Setting up of Hypothesis) 
 3. การทดลองและเก็บข้อมูล (Experimentation and Gathering of Data) 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis of Data) 
 5. การสรุปผล (Conclusion) 
 อย่างไรก็ตามเมื่อกล่าวถึงคุณค่าของหลักอริยสัจ 4 ว่า 1) เป็นวิธีการแห่งปัญญาแก้ไข
ปัญหาตามระบบเหตุผล 2) เป็นการแก้ไขปัญหาด้วยตัวของมนุษย์เอง 3) เป็นความเป็นจริงของชีวิต
ของทุกคน 4) แสดงถึงสภาวะความเป็นอยู่และวิธีการที่จะพัฒนาให้ดีขึ้น และ 5) เป็นหลักที่ใช้ชีวิต
เป็นศูนย์กลาง 
 5.3 ยุทธศาสตร์ในการบริหารงานเพื่อความเป็นเลิศของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ในการบริหารงานเพ่ือความเป็นเลิศของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่  
 1) การสร้างและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นศาสนทายาทที่มีคุณภาพ   ได้แก่การพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นผู้เพียบพร้อมเป็นศาสนทายาทที่เปี่ยมปัญญาพุทธธรรมมีความรู้ความเข้าใจใน
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เป็นผู้ที่ก้าวทันโลกอย่างรู้เท่าทันด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิต มี
คุณธรรม จริยธรรม และมีระเบียบวินัยในตนเองสูง เป็นผู้ริเร่ิม สร้างสรรค์ และร่วมกันสร้างการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมสู่สังคมพุทธธรรมอย่างยั่งยืน  
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 2) การพัฒนาระบบการบริหารโรงเรียนให้เข้มแข็ง และมีมาตรฐานเป็นโรงเรียน
คุณภาพที่ยั่งยืน ได้แก่การบริหารจัดการโรงเรียนที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งมีระบบการจัดการศึกษาเป็น
ที่ยอมรับและเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐานจากทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ โดยผลิตผู้เรียนที่
เป็นเด็กหรือเยาวชนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ทั้งด้านอารมณ์ สังคม สติปัญญา มีความรู้ทั้งทาง
โลกและทางธรรม  
 3) การเสริมสร้างศักยภาพให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา ได้แก่การพัฒนาโรงเรียนให้มีความพร้อมเป็นต้นแบบของการจัดการศึกษาพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา นานาชาติ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตร ระบบการจัดการศึกษา 
และการสานสัมพันธ์ที่ดีกับนานาอารยประเทศที่เหมาะสมและเป็นไปได้ และ  
 4) การท านุบ ารุง เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงาม ได้แก่การร่วมรับผิดชอบ
ต่อการพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมเข้มแข็งอุดมปัญญาพุทธธรรมที่มีการศึกษาปฏิบัติธรรมเป็นวิถี
ชีวิตและมีอัตลักษณ์การปฏิบัติตนตามแนวศีล 5  
 
6. อภิปรายผลการวิจัย 
 ส าหรับยุทธศาสตร์ในการบริหารงานเพ่ือความเป็นเลิศของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา มี 4 ยุทธศาสตร์นั้น ได้แก่ 1) การสร้างและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นศาสนทายาทที่มี
คุณภาพ 2) การพัฒนาระบบการบริหารโรงเรียนให้เข้มแข็ง และมีมาตรฐานเป็นโรงเรียนคุณภาพที่
ยั่งยืน 3) การเสริมสร้างศักยภาพให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษาของโลก 4) การท านุบ ารุง เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงาม 
 แนวทางในการพัฒนาและการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา กลุ่ม 1 ในด้านการสร้างและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นศาสนทายาทที่มีคุณภาพ โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มีวัตถุประสงค์พิเศษของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้การศึกษาใน
โรงเรียนเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายพุทธจักรคือคณะสงฆ์และฝ่ายอาณาจักรบ้านเมือง กล่าวคือ ฝ่ายพุทธ
จักรจะได้ศาสนทายาทที่ดี และฝ่ายอาณาจักรจะได้เยาวชน พลเมืองที่มีคุณภาพ ดังนั้น การผลิต
และพัฒนาผู้เรียนที่จบการศึกษาที่มีคุณลักษณะของการเป็นศาสนทายาทที่เปี่ยมปัญญาพุทธธรรม 
(ภูมิธรรม) หมายถึง เป็นผู้เพียบพร้อมด้วยความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่าง
แท้จริง รวมถึงเป็นผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบ มีความสมบูรณ์พร้อมด้วยความรู้คู่ความประพฤติอย่างไม่
วิปริตผิดหลักพระธรรมวินัย มีศีลาจารวัตรน่าศรัทธาเลื่อมใสควรค่าต่อการสัมมาคารวะของบรรดา
สาธุชน มีความแกล้วกล้าอาจหาญเผยแผ่พุทธธรรม บ าเพ็ญสมณธรรมอยู่ในเพศบรรพชิตอย่างเด่น
เป็นศรีสง่าน าพาสังฆโสภณ สามารถธ ารงและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญสถาพรตลอดไป 
และถ้าหากพระภิกษุสามเณรเหล่านี้ไม่สามารถด ารงตนอยู่ในสมณเพศได้จ าต้องลาสิกขาสึกไปเป็น
ฆราวาสคิหิชนพลเมืองของรัฐ ก็สามารถเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาต่างๆ ทั้งของรัฐและเอกชนได้ 
หรือประกอบสัมมาชีพส่วนตนสร้างสรรค์คุณประโยชน์ให้เจริญก้าวหน้าทั้งแก่ตนเองและสังคม
ประเทศชาติสืบต่อไปอีกทางหนึ่งด้วย 
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 ด้านการพัฒนาระบบการบริหารโรงเรียนให้เข้มแข็ง และมีมาตรฐานเป็นโรงเรียน
คุณภาพที่ยั่งยืน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จะต้องผลักดันให้ระบบการบริหารจัด
การศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ พร้อมทั้งมีระบบการจัดการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นใน
คุณภาพมาตรฐานจากทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ ระบบการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา เป็นระบบการศึกษาอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งสังคมไทยยอมรับในคุณภาพมาตรฐานว่า
สามารถผลิตผู้เรียนที่เป็นเด็ก เยาวชนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านอารมณ์ สังคม 
สติปัญญา มีความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม ด้วยมาตรฐานในการจัดการศึกษาที่มีความพร้อมทั้ง
ด้านบุคลากร เทคโนโลยี และหลักสูตรที่มีมาตรฐาน รวมทั้งมีขีดความสามารถในการร่วมสร้างสรรค์
องค์ความรู้และนวัตกรรมเพ่ือการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ทั้งนี้โรงเรียนอาจจัดโครงการ
เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้เข้มแข็ง และมีมาตรฐานเป็นโรงเรียนคุณภาพที่ยั่งยืน 
ดังนี้ 1) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา 2) โครงการพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 3) โครงการส่งเสริมการวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 4) โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา 
 ด้านการเสริมสร้างศักยภาพให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษาของโลก โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จะต้องมีการก าหนด
ผลสัมฤทธิ์ที่มุ่งยกระดับศักยภาพหรือขีดความสามารถของประเทศไทย ให้มีความเข้มแข็งในการ
เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา หรือการศึกษาระดับพ้ืนฐานทาง
พระพุทธศาสนา และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้วิชาการพระพุทธศาสนาของโลก โดยมุ่งเน้นพัฒนา
หลักสูตร ระบบการจัดการศึกษา และการสานสัมพันธ์ที่ดีกับนานาอารยประเทศที่เหมาะสมและ
เป็นไปได้ รวมทั้งมุ่งส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษาระหว่างกันกับโรงเรียน
พระพุทธศาสนาในระดับนานาชาติทั่วโลก อันจะส่งผลเป็นที่ยอมรับของสังคมทั้งในประเทศและ
ระดับนานาชาติ โดยมีผู้เรียนและพุทธศาสนิกชนหลากหลายชนชาติเผ่าพันธุ์ให้ความสนใจในการ
เข้ารับการศึกษาเรียนรู้หลักพระพุทธศาสนาทั้งในระดับการศึกษาปกติและการอบรมในหลักสูตร
ระยะสั้นหรือระยะยาว พร้อมทั้งมุ่งด าเนินการสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
นานาชาติต้นแบบที่มีเครือข่ายในระดับสากลครอบคลุมทั่วโลก ทั้งนี้กลุ่มโรงเรียนอาจจัดโครงการ
เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ของโลก ดังนี้ 1) โครงการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา นานาชาติน าร่อง 2) 
โครงการส่งเสริมวิชาการพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ 
 ด้านการท านุบ ารุง เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงาม นั้นเป็นการตอกย้ าใน
บทบาทหน้าที่หลักส าคัญของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทุกแห่ง ต่อภาระการท านุ
บ ารุงพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญงอกงามไพบูลย์มั่นคงยั่งยืน และภารกิจการร่วมรับผิดชอบต่อ
การพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมเข้มแข็งอุดมปัญญาพุทธธรรมที่มีการศึกษาปฏิบัติธรรมเป็นวิถีชีวิต
และมีอัตลักษณ์การปฏิบัติตนตามแนวศีล 5 ผ่านกระบวนการในการสร้างและพัฒนาชุมชนพุทธ
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ธรรมต้นแบบตามมาตรฐานชุมชนพุทธธรรม ตามแบบโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 พร้อมทั้งก าหนด
แนวทางวางมาตรการเพ่ือรักษาผู้จบการศึกษาให้ด ารงอยู่ในสมณเพศ รวมทั้งการก าหนดหลักสูตร
การพัฒนาแนวคิดสติปัญญาประชาชนให้ได้รับการเสริมสร้างความรู้ ภูมิธรรมภูมิปัญญาเพ่ือให้มี
สัมมาทิฏฐิความคิดดีคิดชอบกอปรเหตุผลอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง ทั้งนี้กลุ่มโรงเรียนอาจจัดโครงการ
เพ่ือการท านุบ ารุง เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงาม ดั งนี้ 1) โครงการสร้างนักเผยแผ่
พระพุทธศาสนาที่ดีมีคุณภาพ 2) โครงการสร้างชุมชนพุทธธรรมที่มีศีล มีสุข สามัคคี ปรองดอง 
สมานฉันท์  
 ในประเด็นที่โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาควรรีบด าเนินการคือด้านการ
บริหารจัดโรงเรียนที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ซึ่งจะเป็นที่ยอมรับของสังคม เมื่อโรงเรียนบริหาร
จัดการที่เข้มแข็งแล้วและสามารถพัฒนาไปสู่โรงเรียนที่มีความเป็นเลิศแล้วจะสามารถพัฒนา
นักเรียนให้เป็นศาสนทายาทที่ดีได้ เมื่อโรงเรียนบริหาจัดการโรงเรียนได้คุณภาพที่ดีแล้ว จะสามารถ
พัฒนาไปสู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านการบริหารจัดการ เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลในทุกๆ ด้าน 
ก็เท่ากับว่าเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปในตัวด้วยสอดคล้องกับ งานวิจัยของ วิเศษ เสาะ 
(2554) พบดี ได้วิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา” ผลการวิจัยพบว่า สภาพการจัดการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี ที่มีการ
ด าเนินการสูงสุด คือ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การประเมินผล
การใช้เงินและผลการด าเนินงาน การบริหารบัญชี การจัดการทรัพยากรที่ได้อย่างเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ การส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม การด าเนินงาน
ธุรการ การจัดระบบบริหารคุณภาพและสภาพของสถานศึกษา การดูแลอาคารสถานที่ 
สภาพแวดล้อม และโรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนจากส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยได้แบ่งเป็น
สามส่วน คือ งบประมาณในการบริหารจัดการศึกษา การจัดภัตตาหารและการจัดผ้าไตร ส่ วน
ปัญหาในการจัดการศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นปัญหาสูงสุด คือ การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี นักเรียนมีความรู้พ้ืนฐานไม่เพียงพอ 
การจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา การเปลี่ยนแปลงต าแหน่งหน้าที่บุคลากร รวมทั้งการก ากับ
และการรักษาวินัยของบุคลากร การปกครองและพัฒนาผู้เรียน การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมา
ใช้เพื่อการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษา อันได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้เรียนให้
เป็น ศาสนทายาทที่มีคุณภาพเป่ียมด้วยคุณธรรม จริยธรรม 2) ยุทธศาสตร์การจัดสรรและใช้
งบประมาณเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และการบริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 3) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะและจรรยาบรรณตามมาตรฐานและมีความม่ันคงใน
วิชาชีพ 4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาในการสร้างเครือข่ายกับสถานศึกษาอ่ืนๆ และชุมชน และ
ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า 1) ขอบเขตของยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษา ได้แก่ วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายและผลผลิตนั้น มีความเหมาะสมอย่างยิ่งและมีความเหมาะสมมาก มี
ความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากและมากที่สุด ซึ่งเป็นความเห็นที่มีความสอดคล้องกันสูงมาก 2) 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้ เรียนให้ เป็นศาสนทายาทมีคุณภาพเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรม 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรและใช้งบประมาณเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และการบริหารงบประมาณ
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะและจรรยาบรรณตาม
มาตรฐานและมีความมั่นคงในวิชาชีพ และยุทธศาสตร์การพัฒนา ในการสร้างเครือข่ายกับ
สถานศึกษาอ่ืนๆ และชุมชน มีความเหมาะสมอย่างยิ่งและมีความเหมาะสมมาก มีความเป็นไปได้อยู่
ในระดับมากและมากที่สุด ซึ่งเป็นความคิดเห็นที่มีความสอดคล้องกันสูงมาก 
 ส่วนรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนพบว่า อันดับแรก
หลักธรรมด้านหลักปาปณิกธรรม 3 ในด้านจักขุมา (การมีวิสัยทัศน์ที่ดี) ด้านวิธุโร (ด้านความช านาญ
ในงาน ความเป็นมืออาชีพ) และด้านนิสสยสัมปันโน (การสร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจอันดี 
ตลอดจนการสร้างสรรค์ทางสังคม โดยอาศัยทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์) รองลงมาคือสังฆโสภณสูตร 
ด้านวิสารโท (เป็นผู้แกล้วกล้า เป็นผู้องอาจในการเผชิญปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น) ด้านวินีโต (เป็นผู้มี
ระเบียบวินัยดี มีความเรียบร้อยในกิจการงานที่ได้รับมอบหมาย) ด้านวิยัตโต (การเป็นผู้มีปัญญามี
ความรอบรู้และมีความฉลาดหลักแหลมในการปฏิบัติงาน) ด้านธัมมานุธัมมปฏิปันโน (ผู้ปฏิบัติธรรม
รักษาความถูกต้องในสิ่งที่ถูกที่ควร) และด้านพหูสุโต (เป็นผู้มีความรู้ศึกษาความทรงจ า ผู้ที่ได้รับ
การศึกษามาก) อันดับที่สามคือคุณธรรมอนาถบิณฑิกะเศรษฐี การมีความซื่อสัตย์ สุจริต และขยัน 
สติปัญญาเป็นเลิศ ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และด้านความเสียสละ และภาวะผู้น าตามทฤษฎีตะวันตก 
ได้แก่ ด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง การให้อิสรภาพในการท างาน การกระตุ้นให้มีเจตคติที่ดีใน
การท างานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การเป็นแบบอย่างสันติภาพและสิทธิมนุษยชนและ
ต้องการให้ผู้น า มีความยุติธรรมเสมอภาคในการปฏิบัติงาน ต้องมีความกล้าหาญในการเปลี่ยนแปลง
โดยน ามาซึ่งจริยธรรม การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนวัตกรรมเพ่ือความเหนือกว่าภายใต้การยืดหยุ่น
ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ของโรงเรียน อันน ามาซึ่งความอยู่รอด รวมทั้ง
นอกจากนี้ผู้น าต้องรู้จักใช้หลักพุทธธรรมในการสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นแก่ตนเองด้วย (วันทนา เนาว์
วัน 2557)  
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รัฐบาล มหาเถรสมาคม คณะสงฆ์ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ควรปรับวิธีการวางแผนเกี่ยวกับการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาแต่ละ
ระดับ และการจัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาโรงเรียน โดยก าหนดพื้นท่ีเป้าหมายร่วมกัน โดยเน้นการ
มีส่วนร่วมและการได้รับประโยชน์ของการสร้างศาสนทายาทเป็นหลัก 
  2) มหาเถรสมาคม หรือคณะสงฆ์ ควรส่งเสริมให้กลุ่มโรงเรียน (เขตการศึกษาพระ
ปริยัติธรรม) และโรงเรียนในสังกัดจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัด
การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงและประเมินผลงานของ
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หน่วยงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ อันน าไปสู่การพิจารณาการสนับสนุนทรัพยากรจาก
หน่วยงานต้นสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3) ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และผู้อ านวยการ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทั้งระบบ ควรวางมาตรการในการประชาสัมพันธ์และสร้าง
บรรยากาศยุทธศาสตร์ผ่านสื่อภายในองค์กรหรือผ่านกิจกรรมต่างๆ เพ่ือกระตุ้น ปลุกเร้า และ
ขับเคลื่อนงานตามแผนยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง 
 7.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  1) ควรวิจัยเรื่อง ยุทธศาสตร์การบริหารงานเพ่ือความเป็นเลิศของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในแต่ละเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม เพ่ือน าเสนอยุทธศาสตร์ของ
แต่ละกลุ่มโรงเรียน 
  2) ควรวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาที่
ผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพภายนอกในระดับดีมาก เพ่ือน ามาเป็นต้นแบบของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษาคุณภาพต่อไป 
  3) ควรวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ที่
ประสบผลส าเร็จจากการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการบริหารการศึกษา 
  4) ควรวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา ที่ใช้ต้นทุนต่ าในการบริหารจัดการศึกษา แต่สร้างทรัพยากรบุคคลให้แก่สังคม” 
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การพัฒนาการสร้างเครือข่ายการจัดการศึกษาของส านักปฏิบัติธรรมเพ่ือเพ่ิมพูน
คุณธรรม จริยธรรมของชุมชนในภาคอีสาน 

THE DEVELOPMENT OF AN EDUCATION MANAGEMENT NETWORK FOR 
MEDITATION OFFICES TO IMPROVE MORALITY AND ETHICS IN THE 

COMMUNITIES OF NORTHEASTERN THAILAND 
 

พระปลัดประสิทธิ์  ศรีสว่างค์ บุญสม  ยอดมาลี   ประสาน  ก าจรเมนุกุล 
 

บทคัดย่อ 
 การสร้างเครือข่ายไม่ได้จ ากัดอยู่เพียงส านักปฏิบัติตัวเอง แต่หมายถึงการสร้างเครือข่าย
ต่อส านักปฏิบัติธรรมอ่ืน ทั้งที่เป็นสาขา ตลอดจนเชื่อมโยงไปยังผู้ปฏิบัติที่เป็นข้าราชการ พ่อค้า 
ประชาชน นักเรียน  นักศึกษา  พระภิกษุ สามเณร   ร่วมกันทั้งภาคปริยัติและภาคปฏิบัติเพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจ หลักศีล สมาธิ  ปัญญา อันส่งผลต่อการเพ่ิมพูนคุณธรรม จริยธรรมของชุมชน การวิจัย
นี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีความมุ่งหมายเพ่ือ (1) เพ่ือศึกษาความเป็นมาของการจัดการศึกษาของ
ส านักปฏิบัติธรรมในภาคอีสาน (2) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ระบบเครือข่ายการจัดการศึกษาของส านัก
ปฏิบัติธรรมในภาคอีสาน  (3) เพ่ือศึกษาการพัฒนาการสร้างเครือข่ายการจัดการศึกษาของส านัก
ปฏิบัติธรรมเพื่อเพ่ิมพูนคุณธรรม  จริยธรรมของชุมชนในภาคอีสาน   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 
แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต แบบสนทนากลุ่ม ท าการเก็บข้อมูลเอกสารและข้อมูลภาคสนาม ข้อมูล
ภาคสนามได้จากการสัมภาษณ์ การสังเกต การสนทนากลุ่ม และจาก ผู้รู้ 9 รูป/คน ผู้ปฏิบัติ 66 
รูป/คน และให้ข้อมูลทั่วไป 12 รูป/คน ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  บุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ น า
ข้อมูลมาตรวจสอบข้อมูลด้วยวิธีการแบบสามเส้า วิเคราะห์ข้อมูลตามความมุ่งหมายที่ตั้งไว้ และ
น าเสนอผลการวิจัยโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ ผลการวิเคราะห์ ตอนที่ 1  ความเป็นมาของการจัด
การศึกษาของส านักปฏิบัติธรรมในภาคอีสาน ผู้วิจัยได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลในพ้ืนที่วิจัยใน 6 
ส านักฯ ของภาคอีสานตอนล่าง  ประกอบด้วย ส านักปฏิบัติธรรมวัดศิริบ้านไร่,  ส านักปฏิบัติธรรม
คลองตาลอง,  ส านักปฏิบัติธรรม โพธิ์ย้อย, ส านักปฏิบัติธรรมวัดวนานุรักษาราม  ส านักปฏิบัติธรรม
วัดป่าโยธาประสิทธิ์  ส านักปฏิบัติธรรมวัดโสรประชาสรรค์  ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ใน 3 จังหวัด คือ จังหวัด
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นครราชสีมา  จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์ มีองค์ประกอบ 9 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านหลักสูตร 2. 
ด้านวิทยากร 3. ด้านบุคลากร 4. ด้านงบประมาณ  5. ด้านอาคาร  สถานที่  6. ด้านวัสดุ  อุปกรณ์  
7. ด้านวิชาการ 8. ด้านธุรการ 9. ด้านการบริหารจัดการ ซึ่งบางส านักก็มีการด าเนินงานไม่ครบทุก
ด้าน ส่วนใหญ่มีการบริหารครบแทบทุกด้าน แต่กระบวนการขององค์ประกอบบางอย่างไม่สามารถ
ดูแล หรือที่จะสืบทอดต่อไปได้ วิเคราะห์เครือข่ายการจัดการศึกษาของส านักปฏิบัติธรรมในภาค
อีสาน  ทั้ง 6 ส านัก มีจุดอ่อนและจุดแข็งแตกต่างกันไป โดยสภาพพ้ืนที่ไม่มีความแตกต่างกันมาก
นัก เพราะส านักฯ ล้วนใช้หลักสูตรการอบรมเดียวกัน ระยะเวลาต่างกัน และวิทยากรที่มาอบรมเป็น
พระสงฆ์ในวัด งบประมาณได้รับจากการบริจาคและสมทบทุนจากหน่วยงานภาครัฐ การสร้าง
อาคารต่างๆ ก็มีลักษณะคล้ายกัน วัสดุ อุปกรณ์ก็จะมีการจัดเตรียมอย่างเพียงพอ มีการบริหาร
จัดการทั้งฝ่ายธุรการ และเจ้าส านักฯ ทั้ง 6 แห่งจะเข้ามาก ากับดูแลด้วยตนเอง การพัฒนาการสร้าง
เครือข่ายการจัดการศึกษาของส านักปฏิบัติธรรมเพ่ือเพ่ิมพูนคุณธรรม  จริยธรรมของชุมชนในภาค
อีสาน  แนวปฏิบัติที่ดีของการพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาที่ส่งเสริมส านักปฏิบัติธรรมประกอบ
ไปด้วย 3 ส่วน คือ 1) แนวทางในการพัฒนาเครือข่าย 2) กระบวนการในการพัฒนาเครือข่าย 3) 
เงื่อนไขความส าเร็จในการพัฒนาเครือข่าย ภายใต้องค์ประกอบของสานักปฏิบัติธรรม 9 ด้าน ได้แก่ 
ด้านหลักสูตร, ด้านวิทยากร, ด้านบุคลากร, ด้านงบประมาณ, ด้านอาคาร สถานที่, ด้านวัสดุ  
อุปกรณ,์ ด้านวิชาการ,ด้านธุรการ,ด้านการบริหารจัดการ นอกจากนี้จะต้องมีการเชื่อมโยงเครือข่าย
ไปยังส านักปฏิบัติอ่ืนๆ ด้วยจึงจะเป็นการพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน 
ค าส าคัญ: พระพุทธศาสนา การจัดการศึกษา คุณธรรม จริยธรรม เครือข่าย ภาคอีสาน 
 

ABSTRACT 
 This research aims: 1) to study the history and background of Buddhism 
education management in Northeastern Thailand; 2) to analyze the system of 
Buddhism education and meditation management networks in Northeastern 
Thailand; 3) to investigate guidelines for the development of an education 
management network for meditation offices in Northeastern Thailand (Isan). Data 
were collected by documentary research and field study using interview, 
observation, and focus group discussion from nine key informants, 66 casual 
informants and 12 general informants. The sample area was selected by purposive 
selection and included Nakhon Ratchasima, Buriram and Surin. Data were validated 
using a triangulation method and analyzed by descriptive analysis. The results show 
that six of the meditation offices in Southern Isan give precedence to nine factors 
of meditation coaching and practice, as follows: 1) lessons; 2) lecturers; 3) 
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manpower; 4) budget; 5) building and location; 6) academic; 7) learning resources; 
8) administration and 9) management. The development of the education 
management network in Isan depends on three factors: 1) guidelines for the 
development of the education network; 2) network development process and 3) 
the development of meditation coaching factors. 
Keywords:  Buddhism, education management, ethics, morality, network, 
Northeastern Thailand 
 
1. Introduction 
 Thai people are free to choose their own religion. Most Thai people are 
Buddhists and Buddhism is part of the foundations of Thai culture. It is a large part 
of the national identity. According to the National Statistical Office, 94% of Thai 
people are Buddhists. National Statistics Office. (2013) The management of 
Buddhism education is based on sattham or the true Dharma, which include: 1) 
Pariyat (discipline); 2) Practice; 3) Enlightenment. (Kanaboot, Phra S. (2004) 
Meditation practice offices were first established in Thailand in 2000 as Buddhism 
distribution centres. There are now 1,510 meditation offices in Thailand, including 
1,339 Mahayana meditation offices and 171 Dhammyuttika meditation offices. 
(National Office of Buddhism. (2013) Of this total, there are 627 meditation offices in 
the Northeastern region of Thailand (Isan). The meditation offices in Southern Isan 
can be divided into two groups, as follows: 1) Meditation offices in Nakhon 
Ratchasima, Chaiyaphum, Buriram and Surin Provinces; 2) Meditation offices in 
Yasothorn, Srisaket, Amnat Charoen and Ubon Ratchathani Provinces. According to 
the 11th National Economic and Social Development Plan, the development of 
morality and ethics is the key to developing people and society. 
 According to existing research, problems and obstacles in the 
management and administration of meditation coaching and practice are a lack of 
interest and support from monks, a lack of expert meditation coaches, a lack of 
support from involved government offices and improper practice areas. (Meditation 
Coordination Center. (2013) For these reasons, the researchers aim to investigate 
guidelines for an education management network for meditation offices to improve 
morality and ethics in the communities of Northeastern Thailand. 
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2. Research Methodology 
 This research aims: 1) to study the history and background of Buddhism 
education management in Northeastern Thailand; 2) to analyze the system of 
Buddhism education and meditation management networks in Northeastern 
Thailand; 3) to investigate guidelines for the development of an education 
management network for meditation offices in Northeastern Thailand (Isan). 
 This qualitative investigation was conducted between February 2015 and 
February 2016, using documentary research from primary and secondary sources, in 
addition to field research. Data was collected from the purposively selected sample 
area of Nakhon Ratchasima, Buriram and Surin Provinces. Within these provinces, six 
meditation offices were chosen for data collection: 1) Wat Siri Baan Rai, Baan Siri 
Banrai, Nonthi, Nonthi District, Nakhon Ratchasima Province; 2) Klong Ta Klong 
Meditation Office, Klong Ta Klong, Pakchong, Pakchong District, Nakhon Ratchasima 
Province; 3) Werunakararam Meditation Office, Baan Muang Phi, Muang Phi, Nong Ki 
District, Buriram Province; 4) Wat Pho Yoy, Baan Pho Yoy, Pakum, Pakum District, 
Buriram Province; 5) Yothaprasit Meditation Office, Baan Nok Muang, Muang District, 
Surin Province; and 6) Wat Soraprachasun, Baan Prachasun, Kootun, Kabchueng 
District, Surin Province. A sample group of 87 individuals was purposively selected 
from the population of communities surrounding the six meditation centres. These 
individuals were then divided into three groups: key informants (nine individuals), 
casual informants (66 individuals) and general informants (18 individuals). Data 
collection tools included in this study were survey, participant and non-participant 
observation, structured and unstructured in-depth interviews, focus group 
discussions and a workshop. All collected data was validated by a triangulation 
method and subsequently categorised into groups according to the three aims of 
the research. This data was then analysed by typological analysis and analytic 
induction. The results are presented here as a descriptive analysis. 
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3. Results 
 History and background of education network management in 
meditation practice offices 
 The researchers classified data into 9 categories of education network 
management factors. The categories identified were 1) lessons; 2) lecturers; 3) 
manpower; 4) budget; 5) building and location; 6) academic 7) learning resources; 8) 
administration and 9) management. The current state of the management of 
education networks for meditation offices in Southern Isan have been summarised 
in table 1, below. 
 Table 1. A summary of the current state of education network 
management in meditation practice offices in Southern Isan 
 
 

Category Current conditions 

1 Lessons Each year, the meditation office prepares 
meditation courses for interested people on 
weekends and holidays, for example the 
Magha Pucha holiday, Songkran Day, Vesak Day, 
Mother’s Day and Father’s Day. The lesson 
duration is set to meet the needs of 
participants, for example 3 days and 2 nights, 3 
days, 5 days, 7 days or every day. Lessons 
usually run from 10am-8pm. 

2 Lecturers The meditation office lecturers are monks 
trained as meditation instructors. 

3 Manpower The meditation offices are operated by 
community volunteers. 

4 Budget There is no budget support from government 
or non-government offices. All budget support 
comes from participants and donations. 

5 Building and 
location 

The meditation officers prepare buildings and 
practice locations to suit the number and 
needs of participants. 

6 Academic The meditation practice office focuses on both 
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theoretical teaching and meditation practice. 
7 Learning 

Resources 

The researchers found that study equipment 
and office supplies are not up to date and 
improper for the number of participants. 

8 Administration The meditation offices appoint an office 
secretary to manage and organise office 
missions. 

9 Management The meditation offices are operated as 
community initiatives. All workers and staff are 
volunteers. 

 
 
 Current problems with the management of education networks for 
meditation 

 Respondents were interviewed to determine current problems with the 
management of education networks for meditation offices in Southern Isan. The 
results show that the major problems with meditation lessons can be divided into 
three problems: 1) a lack of information and learning media management; 2) a lack 
of learning schedule planning; 3) a lack of knowledge development to meet 
community needs. The researchers also found that the meditation practice offices 
need more cooperation from community members and involved government 
offices to improve practice and coaching plans to suit the current social situation 
and community demand. According to this study, there is a lack of experienced 
lecturers. Most of the meditation officers in this study are monks who stay in the 
meditation office or temple. The number of staff members or meditation coaches 
does not meet the increasing demand of interested Buddhists. According to most 
respondents, staff are volunteers and the number of full time workers is less than 
demand. This causes work overloaded for full time workers. 
 Most of the budget used in meditation practice offices came from 
donations. Though the lack of budget is not a major problem in meditation offices, 
they need better budget management and accountancy to make the organization 
more transparent. Improper sanitation is a major problem with the buildings and 
location of meditation practice offices. The researchers found that there still lack of 
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pest control in the rest area and there are improper facilities, for example 
insufficient water and electricity supplies. 
 The researchers found that meditation activities focus on meditation 
practice more than meditation theory. Moreover the lack of papers is one major 
obstacles in the learning of meditation theory. Office equipment and learning 
support equipment are necessary for meditation practice, for example electric fans, 
computers, tables and chairs. The researchers found that the equipment used in 
meditation offices are aged and broken. The meditation offices need increased 
budget support for improving study and office equipment. The researchers found 
that most of the meditation offices need to improve their administration process as 
follows: 1) work planning - Goals must be set and work processes planned to help 
increase the fluency of the work process and reduce work costs; 2) better 
organization; 3) improvement of leadership. Obstacles to the management of 
meditation offices are: 1) a lack of understanding in Buddhism and the purpose of 
meditation; 2) a lack of interest and cooperation from Buddhists; 3) a lack of 
cooperation between communities and the meditation offices. 
 The investigation of guidelines for the management of education 
networks for meditation offices 

 The guidelines for the management of education networks for meditation 
offices in Southern Isan were drawn up as a way to address the problems identified 
by research respondents. These were put to the research population for comment 
during focus group discussions and finalised according to further suggestions. The 
content of the guidelines have been summarised in table 2, below. 
Table 2. A summary of guidelines for education network management in 
meditation practice offices in Southern Isan 
 
 

Category Guidelines 

1 Lessons Before practicing activities, meditation staff 
should plan lessons. The meditation 
practice and coaching should be bases on 
both Buddhist philosophies and social 
ethics. 

2 Lecturers Though each meditation office has its own 
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lecturer, there is a lack of experienced 
lecturers due to the increasing number of 
meditation practice courses. The meditation 
office should support meditation coach 
training to increase the number of expert 
meditation coaches. 

3 Manpower The lack of full-time workers is a major 
obstacle to the work process. So, 
recruitment and training is necessary. 

4 Budget According to the study, meditation offices 
should improve their accounting system, for 
example by producing income statements 
and expenditure records that can be 
audited. Moreover, the meditation offices 
should appoint a committee to audit the 
accounting system. 

5 Building and 
location 

The location and buildings used for 
meditation practice activities should be 
clean and sanitary. Moreover, there should 
be separate rest areas for males and 
females and sufficient facilities should be 
available, including tap water, electricity, 
light and a first aid kit.  

6 Academic According to the results, academic 
improvements should be based upon six 
purposes: 
1) the participants can apply lessons to 
investigate and solve problems in their daily 
lives 

2) the participants’ lives are happier 
3) the participants understand the rules of 
karma and release themselves from suffering 

4) the participants can control their mind 
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lecturer, there is a lack of experienced 
lecturers due to the increasing number of 
meditation practice courses. The meditation 
office should support meditation coach 
training to increase the number of expert 
meditation coaches. 

3 Manpower The lack of full-time workers is a major 
obstacle to the work process. So, 
recruitment and training is necessary. 

4 Budget According to the study, meditation offices 
should improve their accounting system, for 
example by producing income statements 
and expenditure records that can be 
audited. Moreover, the meditation offices 
should appoint a committee to audit the 
accounting system. 

5 Building and 
location 

The location and buildings used for 
meditation practice activities should be 
clean and sanitary. Moreover, there should 
be separate rest areas for males and 
females and sufficient facilities should be 
available, including tap water, electricity, 
light and a first aid kit.  

6 Academic According to the results, academic 
improvements should be based upon six 
purposes: 
1) the participants can apply lessons to 
investigate and solve problems in their daily 
lives 

2) the participants’ lives are happier 
3) the participants understand the rules of 
karma and release themselves from suffering 

4) the participants can control their mind 
 

and consciousness 

5) the participants can abandon their selfish 
instincts 

6) the participants should be morally good 

7 Learning 
Resources 

Learning equipment used in meditation 
offices comes from donations and support 
from community members. Office workers 
and volunteers should use the equipment 
to develop learning media and public 
relations. 

8 Administration Good governance is important for the 
administration of all organizations, including 
meditation offices. According to the results, 
the meditation offices need more 
transparent administration and management, 
for example accounting system 
improvements. 

9 Management Good cooperation is the key to success of 
education networks. The meditation practice 
offices should support management units by 
increasing manpower and supporting budget. 

 

4. DISCUSSION 
 Meditation lessons need to be clear and suit the social situation, which is 
related to the findings of Ritthinun Samutchai. (Samutchai, R. (2013) Samutchai 
maintained that desirable education should be based upon the purpose and there 
should be a balanced development of both intelligence and virtues. Moreover, the 
lessons and learning activities should meet the needs of the participants or 
learners. 
 Lecturers are a major factor in the success of meditation coaching and 
practice. Experienced coaches can better control learning situations and plans. In 
addition, they can improve learning skills faster. This is related to the research of 
Phra Phanutat Sansakorn. (Sansakorn, Phra P. (2006) Sansakorn researched the role 
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of monks in the distribution of Buddhism for social development with a case study 
of Sahuskhun District, Kalasin Province. From observation, survey, workshop, 
practice and supervisory monitoring, the results were able to improve the 
understanding of monks as a Buddhism distribution unit for social development. 
Moreover, the results also acted to improve the ability of monks in the area to 
solve problems and overcome obstacles in religious distribution. 
 Manpower is another major element of the meditation practice process. 
Manpower development is key to the improvement of work processes. This is 
consistent with the findings of Nutthaphorn Phuthong-Ngeun, who contended that 
manpower management for education networks is the management process of 
man, knowledge, skills and experiences. (Phuthong-Ngeun, N. (2012) 
 According to the results of this investigation, the meditation offices have 
succeeded in budget management, despite limited financial resources. This is 
related to the findings of Phrakru Withoon Chairakit, who concluded that though 
the lack of budget is a major obstacle to the development and work of meditation 
offices or temples, abbots and monks are adaptable and manage their allocated 
budget well. (Chairakit, Phrakroo W. (2009) These researchers also found that key to 
the success of budget management is transparency. The meditation offices should 
improve their accounting system so that it can be checked. 
 During this investigation, respondents indicated that the meditation 
practice area should be clean and sanitary in order to accommodate the 
participants. These findings corroborate the research of Phra Wutthiphat Kruawong, 
whose guidelines for increasing visitor satisfaction at Wat Ton Son Meditation Office, 
Angthong included providing a suitable rest area, toilet, carpark, garden, canteen 
and reception area. (Kruawong, Phra W. (2008). Kruawong argued that these facilities 
would improve client satisfaction. This is also related to the work of Direk Reukrai, 
who claimed that satisfaction is a positive attitude about things, places or situation. 
(Reukrai, D. (1984) Consequently, a positive attitude about a job or mission will 
increase happiness and work effectiveness. 
 According to this study, the meditation offices receive adequate media 
and learning equipment support, which is consistent with the results of Boonchoui 
Chanhouse. (Chanhouse, B. (2001) Chanhouse found that equipment and media 
play only a supporting role in the transmission of religion by Buddhist temples. The 
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major factors in religious distribution are faith and knowledge of religious 
philosophy. The meditation office should prepare sufficient learning media and 
papers for participants. This is related to the results of a study about adoption, 
benefits and satisfaction in Dharma programs on television by Auranee 
Foongwannaluk. (Foongwannaluk, A. (1995) The study showed how gender, career, 
age and family status affects religious adaptation and satisfaction. 
 Management is at the heart of all learning activities, which is related to 
the investigation of Phisith Kotsupho concerning the management of Buddhism 
distribution in Wat Phratatsrijomthong Meditation Office, Baan Luang, Jonthong 
District, Chiang Mai Province. (Kotsupho, P. (2005). Kotsupho concluded that five 
principles of meditation office management are 1) work planning; 2) organization 
management through organization structure; 3) quality recruitment; 4) public 
relations and communication planning; and 5) rules and order setting. This is also 
related to the work of Phramaha Suthichai Chidkoksoong, who studied the 
development of meditation activities in Nakhon Ratchasima. (Chidkoksoong, 
Phramaha S. (2009) Chidkoksoong argued that meditation activities consisted of 4 
practice factors, including: 1) appropriate coaches - each meditation activity requires 
knowledgeable and experienced coaches; 2) comfortable residential areas; 3) 
healthy meals; and 4) good practice guidelines. Moreover, these results confirm the 
work of Phrakru Phiroj Sarkoon (Suthep Ngamlamai), whose study concerning the 
management skills of abbots in Wat Ladlumkaew, Pathum Thani Province suggested 
that successful abbots should be good at human relations, systematic thinking and 
coaching skills. (Sarkoon, Phrakru Piroj. (2010). 
 
5. Suggestions 
Suggestions for the practical use of this study 
 The results can be used as guidelines for the management of education 
networks in the Isan area of Thailand. 
 The results can be used as guidelines for building meditation education 
networks in the Isan area of Thailand. 
 The results can be used as guidelines for the development of meditation 
education networks in the Isan area of Thailand. 
 Suggestion for further research 
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 Further investigation should be conducted into the management of 
education networks for meditation offices in other parts of Isan, the management of 
other Buddhism distribution activities and the management of education networks 
for other meditation centers. 
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ยุทธศาสตร์การจัดการตลาดน้้าด้าเนินสะดวกแบบมีส่วนร่วมของชุมชนด้าเนินสะดวก 
จังหวัดราชบุรี 

STRATEGY OF DAMNOENSADUAK FLOATING MARKET MANAGEMENT AS 
PARTICIPATORY OF DAMNOENSADUAK COMMUNITY, RATCHABURI 

PROVINCE 
 

พระมหาเกรียงศักดิ์ ภูริวฑฺฒโก และคณะ 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษายุทธศาสตร์การจัดการตลาดน้้าด้าเนินสะดวก

แบบมีส่วนร่วมของชุมชน (2) เปรียบเทียบความเห็นของประชาชนต่อยุทธศาสตร์การจัดการตลาด
น้้าด้าเนินสะดวกแบบมีส่วนร่วมของชุมชน โดยจ้าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ (3) น้าเสนอ
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการตลาดน้้าด้าเนินสะดวกแบบมี
ส่วนร่วมของชุมชน 

ระเบียบวิธีวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี โดยในส่วนของการวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือเก็บข้อมูลภาคสนามจากประชาชนในพ้ืนที่เขตการปกครองเทศบาลต้าบลด้าเนิน
สะดวก จังหวัดราชบุรี จ้านวน 381 คน จากการใช้สูตรค้านวณของ ทาโร่ ยามาเน่ วิเคราะห์ข้อมูลที่
ได้โดยหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบ
ค่าที และค่าเอฟ วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว เมื่อพบความแตกต่าง จึงท้าการเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นคู่ ด้วยวิธีผลต่างนัยส้าคัญน้อยที่สุด และในส่วนของการวิจัยเชิง
คุณภาพมีการวิเคราะห์เอกสารและใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลภาคสนามจาก
ผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ จ้านวน 10 คน และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. ยุทธศาสตร์การจัดการตลาดน้้าด้าเนินสะดวกแบบมีส่วนร่วมของชุมชน พบว่า โดย

ภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการวางแผน 
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 ด้านการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.35 ด้านการจัดสรรผลประโยชน์ร่วมกัน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 และด้านการ
ติดตามประเมินผล อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.13 

2. ผลการเปรียบเทียบความเห็นของประชาชนต่อยุทธศาสตร์การจัดการตลาดน้้าด้าเนิน
สะดวกแบบมีส่วนร่วมของชุมชน โดยจ้าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศ อายุ การศึกษา 
อาชีพ และรายได้ของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม มีผลให้ความเห็นต่อยุทธศาสตร์การจัดการ

                                                 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี 
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ตลาดน้้าด้าเนินสะดวกแบบมีส่วนร่วมของชุมชน โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นการปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัย 

3. ปัญหา อุปสรรค ในการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการตลาดน้้าด้าเนินสะดวกแบบมีส่วนร่วม
ของชุมชน คือ ด้านการวางแผน ได้แก่ การเปิดเวทีประชาคมไม่เพียงพอต่อความต้องการ ด้านการ
ปฏิบัติงาน ได้แก่ การด้าเนินงานโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ได้ใช้แรงงานและวัสดุอุปกรณ์วัสดุ
อุปกรณ์ที่หาได้ในชุมชน 100% ด้านการจัดสรรผลประโยชน์ร่วมกัน ได้แก่ การเผยแพร่ผลการ
ด้าเนินงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ก่อให้ เกิดประโยชน์สูงจากการลงทุนต่้า ไปสู่ชุมชน
ใกล้เคียงมีน้อย และด้านการติดตามประเมินผล ได้แก่ การก้าหนดตัวชี้วัดผลส้าเร็จของการ
ด้าเนินงานโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ประชาชนสามารถเข้ามีส่วนร่วมได้น้อย 

4. ผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ พบว่า มีแนวทางในการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการ
ตลาดน้้าด้าเนินสะดวกแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ดังนี้ ด้านการวางแผน ได้แก่ เทศบาลต้าบลด้าเนิน
สะดวก ควรจัดเวทีประชาคมส้าหรับรับฟังปัญหาหรือความต้องการของประชาชนเป็นประจ้าทุก
เดือน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการหรือกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ ด้าน
การปฏิบัติงาน ได้แก่ เทศบาลด้าเนินสะดวกควรใช้แรงงานและวัสดุอุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์ในชุมชนใน
การด้าเนินงานโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้แก่คนในชุมชน ด้าน
การจัดสรรผลประโยชน์ร่วมกัน ได้แก่ เทศบาลต้าบลด้าเนินสะดวกควรเผยแพร่ผลการด้าเนินงาน
โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงจากการลงทุนต่้า ไปสู่ชุมชนใกล้เคียงทั้งใน
ระดับจังหวัด ภูมิภาค และระดับประเทศ ด้านการติดตามประเมินผล ได้แก่ เทศบาลต้าบลด้าเนิน
สะดวก ควรเพิ่มช่องทางในการรับข้อมูลจากประชาชน และให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการก้าหนด
ตัวชี้วัดผลส้าเร็จของการด้าเนินงานโครงการและกิจกรรมทุกประเภท 
 
ค้าส้าคัญ : ยุทธศาสตร์, การจัดการแบบมีส่วนร่วม, ตลาดน้้าด้าเนินสะดวก 
 

 
ABSTRACT 

 The objectives of research were1)to study the strategy of Damnoensaduak 
floating market management as participatory of community, 2) to compare the 
opinion of the people to strategy of Damnoensaduak floating market management 
as participatory of community, 3) to present the problem, obstacle and suggestion 
for development the strategy of Damnoensaduak floating market management as 
participatory of community. 
 It was the mixed research method that the quantitative research used the 
questionnaire as the tool to collect the data in the field study from 381 people in the 
area of Damnoensaduak Municipality, Ratchaburi province (Using the formula of Taro 
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Yamane). The statistics were used for the data analysis through frequency, percentage, 
mean, standard deviation (S.D), T-test, F-test, One-way Analysis of Variance and Least 
Significant Difference: LSD. And the qualitative research had the documentary analysis 
and interview as the tool to collect the data in the field study from 10 key informants 
and analyzed the data through the content analysis technique. 
  The findings of research were: 
 1) To study the strategy of Damnoensaduak floating market management as 
participatory of community, found that it was at good level in overall (x̄ =3.66). When 
considered in each aspect found that the planning was at good level (x̄ =4.05), the 
working practice was at the middle level (x̄ =3.35), the interest distribution (x̄ =4.10), and 
the evaluation was at the middle level (x̄ =3.13). 
 2) To compare the opinions of the people to strategy of Damnoensaduak floating 
market management as participatory of community was classified by personal factors 
found that sex, age, education, career and income of people who responded the 
questionnaire had the effect on opinions of the people to strategy of Damnoensaduak 
floating market management as participatory of community in overall indifferently that it 
rejected the research hypothesis. 
 3) To present the problem and obstacle for development the strategy of 
Damnoensaduak floating market management as participatory of community as following 
: the problem and obstacle found that the planning such as to set up the public hearing 
stage insufficiently to the demand, the working practice such as to proceed the projects 
or activities that did not use the local community labours and equipments all  100 percent,  
the interest distribution such as to publish the projects and activities processes maximally 
from low investment to the small level of surrounding communities  and the evaluation 
such as low participation 
 4) Interviews from key informants as following : Suggestion for development the 
strategy of Damnoensaduak floating market management as participatory of community 
found that : the planning such as Damnoensaduak municipality should set up the public 
hearing stage sufficiently to the demand of the local community people every month, 
especially, the project or activity for the local children or youths, the working practice 
such as Damnoensaduak municipality should use such as to proceed the projects or 
activities that did not use the local community labours and equipments to proceed 
the projects or activities for the career promotion and increasing the income for 
local community people, the interest distribution that Damnoensaduak municipality 
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should publish the projects and activities processes maximally from low investment 
to the surrounding communities in the provincial, regional and country levels for 
and the evaluation of Damnoensaduak municipality should increase the channel for 
receiving the information from the people and should let the people have the 
participation to determine the success indicator of every project and activity. 
 
Keywords : Strategy, Management as Participatory, Damnoensaduak Floating Market 
 
1. บทน้า 
 การท่องเที่ยวถือเป็นแหล่งรายได้หลักที่ส้าคัญของประเทศไทย จากสถิติในปี 2551 รายรับ
จากการท่องเที่ยวของไทยจัดอยู่ในอันดับ 1 ของภูมิภาคอาเซียน ภาคการท่องเที่ยวสร้างรายได้
ให้กับประเทศไทยร้อยละ 9 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) (เอ้ือมทิพย์ ศรีทอง
, 2559)  ประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวกว่า 2,000 แห่ง โดยในย่านเอเชียแปซิฟิกนั้น ประเทศไทย
ได้รับการความนิยมจากนักท่องเที่ยวต่างชาติในเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ อาหาร และ
อัธยาศัยของคนในประเทศ (ยุพดี เสตพรรณ,2548) โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นวิถีชีวิตไทย เช่น 
เรือนไทย วัดไทย อาหารไทย ผ้าไหม งานฝีมือ การด้าเนินชีวิตความเป็นอยู่แบบไทย และแนวโน้ม
ของการท่องเที่ยวประเทศไทยในปัจจุบัน พบว่า นักท่องเที่ยวจ้านวนมากให้ความสนใจกับธรรมชาติ
และสัมผัสวัฒนธรรมวิถีชีวิตของชาวชนบทที่อยู่กับธรรมชาติเพ่ิมมากขึ้น  และตลาดน้้าก็เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวสอดรับกับความนิยมของนักท่องเที่ยวดังกล่าวเช่นกัน (บรรณาธิการ, 2546)  
ตลาดน้้าจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรมที่ส้าคัญอย่างหนึ่งของไทย เป็นสิ่งที่แสดงถึง
วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยที่มีความผูกพันกับสายน้้ามาตลอด 
โดยเฉพาะการตั้งถิ่นท่ีอยู่อาศัย ก็มักจะหาแหล่งน้้าล้าคลองเป็นหลัก (สมัย สุทธิธรรม, 2539) 
 ตลาดน้้าแห่งแรกของประเทศไทยเกิดขึ้นที่จังหวัดราชบุรี ควบคู่กับการเกิดคลองด้าเนิน
สะดวก ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้ขุดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2409 เพ่ือเชื่อมแม่
น้้าท่าจีนกับแม่น้้าแม่กลอง โดยตลาดน้้าถือเป็นการค้าชุมชนริมน้้าที่มีความส้าคัญมาอย่างยาวนาน 
ตั้งแต่ยุคแรกซึ่งตลาดน้้าจะอยู่ที่คลองด้าเนินสะดวก ระหว่างปากคลองลัดพลียาวไปถึงปากคลอง
ทองหลาง ต่อมา ในยุคที่สอง ตลาดน้้าจะอยู่ที่คลองลัดพลี และในยุคที่สาม ปัจจุบัน ตลาดน้้าเป็น
ศูนย์รวมในการค้าขายพืชผักและผลไม้ตามฤดูกาลจากเรือกสวนไร่นาของเกษตรกร นอกจากนั้นยังมี
การจ้าหน่ายอาหาร รวมทั้งมีสินค้าหัตถกรรมพ้ืนเมืองจ้าหน่าย (ส้านักงานจังหวัดราชบุรี, 2557) 
โดยตั้งอยู่บริเวณเดิม คือ บริเวณคลองต้นเข็ม ในพ้ืนที่หมู่ที่ 9 ของเทศบาลอ้าเภอด้าเนินสะดวก 
และการค้าขายยังคงมีเหมือนในอดีต (พระครูสิริวรรณวิวัฒน์ (วรรณะ วณฺโณ), 2536) 
 
 ปัจจุบัน การท่องเที่ยวตลาดน้้าด้าเนินสะดวกมีการขยายตัวมากขึ้น ท้าให้เกิดท่าเรือของเอกชนที่
มุ่งเน้นการขายสินค้าที่ระลึกรูปแบบต่าง ๆ และบริการด้านการท่องเที่ยวทางเรือขึ้นรองรับความต้องการ
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ของนักท่องเที่ยวอย่างเป็นล่้าเป็นสัน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 จนถึงปัจจุบันเกิดท่าเรือหลัก ๆ ในตลาดน้้า
ด้าเนินสะดวกทั้งหมด 5 ท่าด้วยกัน คือ ท่าพจวรรณ ท่ายุวันดา ท่าเจริญสุขโข ท่าเรือเจริญสุนทร ซึ่งใน
บริเวณพ้ืนที่ของท่าเรือเจริญสุนทรนั้นได้แบ่งพ้ืนที่ให้กับท่าพิชัย ท้าการเปิดท่าเรือพิชัยขึ้น เพ่ือขายของ
ที่ระลึกให้กับนักท่องเที่ยว โดยท่าเรือพิชัยจะมีท่าเรือของตนเอง อยู่บริเวณทางเข้าตลาดน้้าด้าเนิน
สะดวก เพ่ือรับลูกค้าลงเรือมาขึ้นยังท่าเรือขายของข้างในตลาดน้้าด้าเนินสะดวกอีกทีหนึ่ง ท่าเรือหลัก ๆ 
ทั้ง 5 ท่า มีรูปแบบการจัดการกับธุรกิจของตนใกล้เคียงกัน คือ มีการเก็บค่าเช่าจากคนสองกลุ่ม กลุ่มที่
หนึ่งเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่น้าเรือเข้ามาจอดริมฝั่ง โดยจอดอยู่ที่เดียวจนตลาดเลิก กลุ่มที่สอง ได้แก่ กลุ่ม
พ่อค้าแม่ค้าที่เช่าที่ดินบริเวณริมน้้าเพ่ือสร้างร้านขายของชั่วคราว ซึ่งโดยทั่วไปจะเสียค่าเช่าที่ประมาณ 
1,500 บาทต่อเดือน ซึ่งแม้ว่าลักษณะการบริหารด้าเนินการของท่าเรือหลักทั้งห้าแห่งจะมีวิธีการ
คล้ายคลึงกัน แต่วัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าแต่ละท่าก็มีความแตกต่างกันไปตามรูปแบบ
ของแต่ละท่าเรือ (มณีวรรณ ผิวนิ่ม และปรารถนา จันทรุพันธุ์, 2545)  อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและเทศบาลต้าบลด้าเนินสะดวกบ่งชี้ว่า แม้ตลาดน้้าด้าเนินสะดวกจะมี
วิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง แต่ในการเติบโตนั้นมีปัจจัยหลายประเด็นเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงซึ่งส่งผลกระทบในเชิงลบต่อพ้ืนที่ ส่งผลให้นักท่องเที่ยวลดจ้านวนลง อีกทั้ง ปัญหาความไม่
พร้อมในด้านสิ่งอ้านวยความสะดวกในการให้บริการกับนักท่องเที่ยว เช่น ที่พัก ร้านค้า ห้องน้้า ที่จอด
รถ เป็นต้น ประการส้าคัญ คือ ปัญหาสภาพแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการ
ท้ากิจกรรมอ่ืน ๆ ของชุมชนในพ้ืนที่ใกล้เคียง เช่น อุตสาหกรรมขนาดเล็กอันก่อให้เกิดการเสื่อมคุณค่า
ของทรัพยากรท่องเที่ยว เนื่องจากเป็นการท้าลายภูมิทัศน์บริเวณตลาดน้้า หรือการมุ่งเน้นการก่อสร้าง
ระบบสาธารณูปโภคเป็นหลักมากกว่าการวางแผนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
เพ่ือเป็นรายได้เสริม รวมถึงการรักษาวิถีชีวิตชุมชน ประเพณีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่น
ของชุมชนซึ่งจะน้าไปสู่การดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากขึ้น อีกทั้ง ปัญหาคุณภาพสินค้า มาตรฐานของราคา
สินค้า และการให้บริการ ปัญหาการใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่าและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน 
(เทศบาลต้าบลด้าเนินสะดวก,2547) และทรัพยากรภายนอกมีความส้าคัญต่อการปรับเปลี่ยนวิถี
ชมุชน (บดี ปุษยายนันท์,2558) 
 จากรายงานของ World Commission on Environment and Development (WCED) 
เรื่อง Our Common Future ได้เน้นย้้าถึงความส้าคัญของการพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของคนในอนาคต โดยให้ความส้าคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) 
ซึ่งมีความเกี่ยวพันกันอย่างใกล้ชิดกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน (Public Participation) 
ประชาชนมีสิทธิในการตัดสินใจ มีเสรีภาพในการก้าหนด และมีเสรีภาพที่จะติดตามการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของตนเองได้ (ภิรัชญา วีระสุโข, 2559) 
 
 ปัจจุบัน การพัฒนาชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนมีเพ่ิมสูงขึ้น เนื่องมาจากความ
ล้มเหลวของการพัฒนากระแสหลัก (Mainstream of Development) ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา 
ซึ่งเน้นในเชิงวัตถุและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นส้าคัญ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นน้าไปสู่
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แนวคิดการพัฒนาทางเลือก (Alternative Development) ซึ่งให้ความส้าคัญกับการพัฒนามนุษย์
อย่างเท่าเทียม มีส่วนร่วมและยั่งยืน ด้วยการใช้แนวทางการพัฒนาแบบใหม่ที่จะต้องมีหลักคิดเรื่อง
ความเสมอภาค ใช้กระบวนการมีส่วนร่วม สร้างความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม และพัฒนาความอยู่ดีกินดี
ของประชาชน การพัฒนาทางเลือกดังกล่าวนี้ เปรียบเสมือนการพัฒนาจากระดับล่าง (Development 
from Below) โดยมีชุมชนเป็นตัวแสดงในการขับเคลื่อนการพัฒนา ซึ่งมีความแตกต่างจากการพัฒนา
แบบดั้งเดิม ซึ่งเป็นการพัฒนาจากระดับบน (Development from Top) โดยมีรัฐเป็นผู้ชี้น้าการพัฒนา 
 หลักการของการมีส่วนร่วมเป็นการกระจายโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการตัดสินใจ
ในเรื่องต่าง ๆ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากร โดยการให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็น ให้ค้าปรึกษา
แนะน้า ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ รวมตลอดจนการควบคุมโดยตรง (สถาบันพระปกเกล้า, 2550) 
 การบริหารแบบมีส่วนร่วมจึงเป็นเทคนิคที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางโดยหลักการ คือ มุ่งให้
สมาชิกในองค์การมีโอกาสท้างานร่วมกันเป็นทีมหรือเป็นกลุ่ม ให้ทุกคนมีส่วนร่วม งานจึงประลบ
ความส้าเร็จ และมีประสิทธิภาพ การจัดการแบบมีส่วนร่วม เป็นการจัดการที่ผู้เกี่ยวข้องหรือควบคุม
ปัญหาได้มาช่วยก้นแก้ปัญหาแบบเป็นทีม ซึ่งจะได้ยอมรับในปัญหา และช่วยกันแก้ปัญหา ประการ
ส้าคัญ คือ ผลทางจิตวิทยาในการสร้างขวัญก้าลังใจในการท้างานของทุกฝ่ายด้วย (คุณวุฒิ คนฉลาด 
,2540) เมื่อพิจารณาจากกระบวนการของหลักการมีส่วนร่วมในลักษณะที่ เป็นพลวัต สามารถแบ่ง
กระบวนการหรือข้ันตอนการมีส่วนร่วมในลักษณะเป็นกระบวนการต่อเนื่อง 4 ขั้นตอน ได้แก่ (1) มีส่วน
ร่วมในการวางแผน คือ มีส่วนร่วมด้านการวางแผนประกอบด้วยการรับรู้ เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการ
วางแผนและร่วมวางแผนงาน (2) มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน คือ มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ/ด้าเนินการ 
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการด้าเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ และการตัดสินใจ (3) มีส่วนร่วมในการ
จัดสรรผลประโยชน์ร่วมกัน คือ มีส่วนร่วมในการจัดสรรผลประโยชน์ ผลของการด้าเนินงาน หรือผล
ของการตัดสินใจที่จะเกิดขึ้น และ (4) มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล คือ มีส่วนร่วมคิดเกณฑ์ใน
การประเมินโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งผลของกระบวนการประเมินนี้จะกลายเป็นปัจจัยน้าเข้า
ในกระบวนการมีส่วนร่วมในขั้นตอนแรกต่อไปนั่นเอง กล่าวคือ หลักการของการมีส่วนร่วม เป็นการ
เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงผู้รับบริการ ได้มีส่วนในการร่วมรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมสนับสนุน รวมทั้งร่วมติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงาน  ตามแบบธรรมรัฐหรือ
แนวคิดธรรมาภิบาล นั่นเอง 
 จากความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้น คณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา
เรื่อง “ยุทธศาสตร์การจัดการตลาดน้้าด้าเนินสะดวกแบบมีส่วนร่วมของชุมชน” เพ่ือส่งเสริมการ
พัฒนาขีดความสามารถในการมีส่วนร่วมของประชาชน และเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างเครือข่าย
การจัดการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน สืบไป 
 
2. วัตถปุระสงค์ 
 2.1 เพ่ือศึกษายุทธศาสตร์การจัดการตลาดน้้าด้าเนินสะดวกแบบมีส่วนร่วมของชุมชน 



471วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

 2.2 เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความเห็นของประชาชนต่อยุทธศาสตร์การจัดการตลาดน้้าด้าเนิน
สะดวกแบบมีส่วนร่วมของชุมชน 
 2.3 เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการ
ตลาดน้้าด้าเนินสะดวกแบบมีส่วนร่วมของชุมชน 
 
3. ขอบเขตการวิจัย 
 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การจัดการตลาดน้้าด้าเนินสะดวกแบบมีส่วน
ร่วมของชุมชน ตามกระบวนการมีส่วนร่วมในลักษณะที่เป็นพลวัตร 4 ด้าน คือ ด้านการวางแผน 
ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการจัดสรรผลประโยชน์ร่วมกัน และด้านการติดตามประเมินผล 
 
4. วิธีด้าเนินการวิจัย 
 4.1 รูปแบบการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ  โดยใช้แบบสอบถาม เป็น
เครื่องมือในการเก็บข้อมูล และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล 
 4.2 ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ 
 ประชากร (Population) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนในพ้ืนที่เขตการปกครอง
เทศบาลต้าบลด้าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี จ้านวน 7,724 คน 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้ท้าการสุ่มมาจากประชากร ซ่ึงหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้สูตรค้านวณของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane)  ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จ้านวน 381 คน 
 ผู้ให้ข้อมูลที่ส้าคัญ (Key Informants) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้คัดเลือกตาม
ลักษณะการเป็นตัวแทนของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม จากวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) จ้านวน 10 คน 
 4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ลักษณะปลายปิด/ปลายเปิด 
(Close/Open Ended Question) และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) 
 
5. ผลการวิจัย 

5.1 ยุทธศาสตร์การจัดการตลาดน้้าด้าเนินสะดวกแบบมีส่วนร่วมของชุมชน พบว่า โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.66) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการวางแผน อยู่ใน
ระดับมาก (x̄ = 4.05) ด้านการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 3.35) ด้านการจัดสรร
ผลประโยชน์ร่วมกัน อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.10) และด้านการติดตามประเมินผล อยู่ในระดับปาน
กลาง (x̄ = 3.13)  
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5.2 ผลการเปรียบเทียบความเห็นของประชาชนต่อยุทธศาสตร์การจัดการตลาดน้้าด้าเนิน
สะดวกแบบมีส่วนร่วมของชุมชน โดยจ้าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศ อายุ การศึกษา 
อาชีพ และรายได้ของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม มีผลให้ความเห็นต่อยุทธศาสตร์การจัดการ
ตลาดน้้าด้าเนินสะดวกแบบมีส่วนร่วมของชุมชน โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน 
 5.3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการตลาดน้้า
ด้าเนินสะดวกแบบมีส่วนร่วมของชุมชน มีดังนี้ 
 ปัญหา อุปสรรค พบว่า ด้านการวางแผน ได้แก่ การเปิดเวทีประชาคมไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการ, ด้านการปฏิบัติงาน ได้แก่ การด้าเนินงานโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ได้ใช้แรงงานและ
วัสดุอุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ในชุมชน 100%, ด้านการจัดสรรผลประโยชน์ร่วมกัน ได้แก่ การ
เผยแพร่ผลการด้าเนินงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงจากการลงทุนต่้า 
ไปสู่ชุมชนใกล้เคียงมีน้อย และด้านการติดตามประเมินผล ได้แก่ การก้าหนดตัวชี้วัดผลส้าเร็จของ
การด้าเนินงานโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ประชาชนสามารถเข้ามีส่วนร่วมได้น้อย 
 ข้อเสนอแนะ พบว่า ด้านการวางแผน ได้แก่ เทศบาลต้าบลด้าเนินสะดวก จัดเวที
ประชาคมส้าหรับรับฟังปัญหาหรือความต้องการของประชาชนเป็นประจ้าทุกเดือน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง โครงการหรือกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่, ด้านการปฏิบัติงาน ได้แก่ 
เทศบาลด้าเนินสะดวก ควรใช้แรงงานและวัสดุอุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์ในชุมชนในการด้าเนินงาน
โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้แก่คนในชุมชน, ด้านการจัดสรร
ผลประโยชน์ร่วมกัน ได้แก่ เทศบาลต้าบลด้าเนินสะดวก ควรเผยแพร่ผลการด้าเนินงานโครงการ
และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงจากการลงทุนต่้า ไปสู่ชุมชนใกล้เคียงทั้งในระดับจังหวัด 
ภูมิภาค และระดับประเทศ, ด้านการติดตามประเมินผล ได้แก่ เทศบาลต้าบลด้าเนินสะดวก ควร
เพ่ิมช่องทางในการรับข้อมูลจากประชาชน และให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการก้าหนดตัวชี้วัด
ผลส้าเร็จของการด้าเนินงานโครงการและกิจกรรมทุกประเภท 
 
6. อภิปรายผล 
 6.1  ด้านการวางแผน 
 จากผลการศึกษาวิจัย พบว่า โดยภาพรวม ประชาชนมีความเห็นต่อยุทธศาสตร์การจัดการ
ตลาดน้้าด้าเนินสะดวกแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ด้านการวางแผน อยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า
หน่วยงานราชการเจ้าของพ้ืนท่ี คือ เทศบาลต้าบลด้าเนินสะดวก ให้ความส้าคัญกับกระบวนการมีส่วน
ร่วมตั้งแต่ต้นน้้า กล่าวคือ มีการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้ามาส่วนคิดตัดสินใจ ร่วมวางแผน 
ร่วมท้างานจึงก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพัน ผูกมัด และตกลงใจร่วมกันใน การบรรลุเป้าหมาย การบริหาร
แบบมีส่วนร่วมจึงมีลักษณะของการระดมความคิด เปิดโอกาสให้มีการสื่อสารที่ดี สามารถแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการท้างานร่วมกัน และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทั้งในรูปแบบของ
คณะกรรมการเพ่ือการปรึกษาหารือในการด้าเนินงาน ปรึกษาหารือเพ่ือช่วยตัดสินใจ มีส่วนร่วมคิด 
ร่วมตัดสินใจ ร่วมท้างานและร่วมภาคภูมิใจในความส้าเร็จ และทั้งในลักษณะของรูปแบบการร่วม
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เสนอแนะ ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการมีส่วนร่วม โดยวิธีการจัดประชุมรับฟังข้อเสนอแนะ การ
เสนอแนะในแบบฟอร์ม การเสนอแนะผ่านเทคโนโลยี ฯลฯ โดยผลการวิจัยดังกล่าวนี้ สอดคล้องกับ 
ผลการวิจัยของ ศิริรัตน์ แก้วประเสริฐ ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การจัดการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริมการ
ล้างผักแก่กลุ่มผู้ประกอบการในตลาดสดเทศบาลต้าบลสังขะ จังหวัดสุรินทร์” จากผลการวิจัยพบว่า 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมต่อการ
พัฒนาคุณภาพการล้างผักโดยเฉพาะการลดการปนเปื้อนยาฆ่าแมลง โดยเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการ
ร่วมวิเคราะห์สภาพปัญหาและการตัดสินใจ (ศิริรัตน์ แก้วประเสริฐ,2553). และสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ จ้ารูญ อสิพงษ์ ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ผลของโปรแกรมการประยุกต์ใช้การจัดการแบบมี
ส่วนร่วมของชุมชนต่อการป้องกันและเฝ้าระวังโรคเลปโตสไปโรซิส อ้าเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ” 
จากผลการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองมีส่วนร่วมด้าเนินการป้องกันและเฝ้าระวังโรคเลปโตสไปโรซิส
โดยรวม และรายด้าน 5 ด้าน คือ ด้านการรับรู้ปัญหา ด้านการวิเคราะห์ปัญหา ด้านการวางแผน ด้าน
การด้าเนินงาน และด้านติดตามประเมินผล (จ้ารูญ อสิพงษ์,2553) 
 6.2  ด้านการปฏิบัติงาน 
 จากผลการศึกษาวิจัย พบว่า โดยภาพรวม ประชาชนมีความเห็นต่อยุทธศาสตร์การ
จัดการตลาดน้้าด้าเนินสะดวกแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ด้านการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับปานกลาง 
แสดงให้เห็นว่า หน่วยงานราชการเจ้าของพ้ืนที่ คือ เทศบาลต้าบลด้าเนินสะดวก ยังคงให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ในสัดส่วนที่มีจ้านวนน้อยกว่าความ
ต้องการของประชาชน ดังกล่าวนี้ เทศบาลต้าบลด้าเนินสะดวกจึงจ้าเป็นต้องพัฒนากระบวนการใน
ด้านการปฏิบัติงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในชุมชนหรือประชาชนเป็นส้าคัญ และ
ตระหนักถึงความส้าคัญของการน้าแผนไปสู่การปฏิบัติ เนื่องจากเป็นกระบวนการที่จะผลักดันหรือ
ขับเคลื่อนการด้าเนินงานหรือกลไกที่ส้าคัญทั้งหมดให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ 
การด้าเนินงานจะบังเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพจ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผลักดันให้มีการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติ แนวคิด ค่านิยม เป้าหมาย รวมถึงวิธีการปฏิบัติงาน ด้งนั้น การน้าแผนไปสู่การปฏิบัติ
จ้าเป็นต้องสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพ่ือให้เกิดการยอมรับและมีส่วนร่วม 
พร้อมที่จะน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ ไป  ด้าเนินการตามแนวทางได้อย่างเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อม และสามารถประยุกต์การด้าเนินงานให้เหมาะสมกับแนวทางปฏิบัติงาน อีกทั้ง 
จ้าเป็นต้องมีการระดมสรรพก้าลัง แสวงหาการสนับสนุนเพ่ือให้เกดการปฏิบัติและสร้างการมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่วางไว้ ซึ่งต้องระลึกเสมอว่า การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ต้องเป็นการมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติหรือด้าเนินการเป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับการด้าเนินการในกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการร่วม
ตัดสินใจในปัญหาส้าคัญ ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานด้วย และในการลงมือปฏิบัติงานนั้น 
การจัดสรรทรัพยากร ถือเป็นเรื่องส้าคัญยิ่ง เพราะถือเป็นปัจจัยส้าคัญในการขับเคลื่อนการ
ปฏิบัติงานไปสู่ เป้าประสงค์ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ที่วางไว้ด้วย โดย
ผลการวิจัยดังกล่าวนี้ สอดคล้องกับ ผลการวิจัยของ ธรรมรัตน์ อรุณสินประเสริฐ ที่ได้ศึกษาวิจัย
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เรื่อง “การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการด้าเนินงานของสหกรณ์กรณีศึกษาสหกรณ์หมู่บ้านสหพร 
จ้ากัด จังหวัดนครปฐม” จากผลการวิจัยพบว่า ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมและการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกในการด้าเนินงานของสหกรณ์หมู่บ้านสหพร จ้ากัด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ธรรมรัตน์ 
อรุณสินประเสริฐ,2554)  และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ทศพักตร์ ใบปอด ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
“การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต้าบล ในเขตอ้าเภอ
โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม” จากผลการวิจัยพบว่า ประชาชนในเขตอ้าเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม มีความคิดเห็นว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหาร
ส่วนต้าบลในเขตอ้าเภอโกสุมพิสัย ด้านการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับปานกลาง(ทศพักตร์ ใบปอด, 
2557) 
 6.3  ด้านการจัดสรรผลประโยชน์ร่วมกัน 
 จากผลการศึกษาวิจัย พบว่า โดยภาพรวม ประชาชนมีความเห็นต่อยุทธศาสตร์การจัดการ
ตลาดน้้าด้าเนินสะดวกแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ด้านการจัดสรรผลประโยชน์ร่วมกัน อยู่ในระดับมาก 
แสดงให้เห็นว่า หน่วยงานราชการเจ้าของพ้ืนที่ คือ เทศบาลต้าบลด้าเนินสะดวกได้ด้าเนินโครงการ
หรือกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับชุมชน เพ่ือน้าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
มุ่งประโยชน์แก่ท้องถิ่นและประชาชนเป็นส้าคัญ มิได้เอ้ือประโยชน์ในกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง กลุ่มใด
กลุ่มหนึ่ง ซึ่งขานรับกับนโยบายของรัฐบาลในปัจจุบัน กล่าวคือ นโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์
โอชา ในการต่อต้านการทุจริต คือ การการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและ
การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยใช้มาตรการทางกฎหมาย การ
ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตส้านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและ
ความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จ้าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต 
เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว 
ใช้เวลานาน ซ้้าซ้อนและเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน การนี้ จึงก้าหนดให้ทุกหน่วย
ราชการ มีแนวทางการด้าเนินการเพ่ือต่อต้านการทุจริต โดยส้ารวจ ศึกษา รูปแบบการกระท้าผิดใน
อ้านาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่เกิดหรือน่าจะเกิดสม่้าเสมอ กระบวนการขั้นตอนใดที่น่าจะเกิด
การทุจริต ต้าแหน่งหรือตัวเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและวิธีการกระท้าผิด หรือการส้ารวจและจัดท้า
ข้อมูลการกระท้าผิดที่เห็นเป็นที่ประจักษ์ในพ้ืนที่ของแต่ละหน่วยงาน พร้อมทั้งระบุตัวเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ จัดท้าข้อมูลบุคคล นิติบุคคลที่ได้รับงานจัดซื้อจัดจ้าง ย้อนหลัง 5 ปี เป็นต้น โดย
ผลการวิจัยดังกล่าวนี้ สอดคล้องกับ ผลการวิจัยของ    ปภาวรินท ์นาจ้าปา ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การ
มีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลต้าบลคลองใหญ่ อ้าเภอคลองใหญ่ 
จังหวัดตราด” จากผลการวิจัยพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอย
ของเทศบาลต้าบลคลองใหญ่ อ้าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ในด้านการมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ รุ่งวิทย์ ตรีกุล ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
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“การมีส่วนร่วมของชุมชนบึงพลาญชัยในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” จากผลการวิจัย พบว่า 
ประชาชนในชุมชนบึงพลาญชัย มีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในด้านการร่วมรับ
ผลประโยชน์ อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 
 6.4  ด้านการติดตามประเมินผล 
 จากผลการศึกษาวิจัย พบว่า โดยภาพรวม ประชาชนมีความเห็นต่อยุทธศาสตร์การ
จัดการตลาดน้้าด้าเนินสะดวกแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ด้านการติดตามประเมินผล อยู่ในระดับ
ปานกลาง แสดงให้เห็นว่า ว่า หน่วยงานราชการเจ้าของพื้นที่ คือ เทศบาลต้าบลด้าเนินสะดวก 
ต้องปรับปรุงและพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมในด้านการประเมินผล โดยให้ความส้าคัญกับการ
ประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ในฐานะกลไกที่ส้าคัญที่จะท้าให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
ทราบถึงความก้าวหน้า ความส้าเร็จ หรือความล้มเหลวของการด้าเนินงานตามแผนงานหรือ
โครงการ และน้าไปสู่การทบทวน ปรับปรุง แนวทางการด้าเนินงาน หรือแก้ไขปัญหาให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับสถานการณ์ จนส่งผลให้การด้าเนินงานบรรลุตามเป้าประสงค์ที่ก้าหนด ทั้งนี้ 
จ้าเป็นต้องอาศัยหลักการ PDCA กล่าวคือ มีการก้าหนดยุทธศาสตร์หรือแผนงานหรือโครงการ 
(Plan) แล้วน้าแผนไปสู่การปฏิบัติ ผ่านกระบวนการถ่ายทอด การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ (Do) มี
การติดตามผลการด้าเนินงานว่าเป็นไปตามตัวขี้วัดที่ก้าหนดไว้หรือไม่ (Check) และหากพบว่าผล
การด้าเนินงานไม่เป็นไปตามที่ก้าหนด จ้าเป็นต้องมีการปรับปรุงแผน (Action) นั่นเอง โดย
ผลการวิจัยดังกล่าวนี้ สอดคล้องกับ ผลการวิจัยของ ทศพักตร์ ใบปอด ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต้าบล ในเขตอ้าเภอโกสุม
พิสัย จังหวัดมหาสารคาม” จากผลการวิจัยพบว่า ประชาชนในเขตอ้าเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม มีความคิดเห็นว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหาร
ส่วนต้าบลในเขตอ้าเภอโกสุมพิสัย ในด้านการประเมินผลและด้านการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับปาน
กลาง และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ฐานพัฒน์ ทิพย์บรรพต ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “พัฒนาการมี
ส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาชุมชนของประชาชนต้าบลตะปาน อ้าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์
ธานี” จากผลการวิจัยพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาชุมชน ด้านการมีส่วนร่วมใน
การประเมินผล อยู่ในระดับปานกลาง 
 
7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 1)  ด้านการวางแผน ได้แก่ เทศบาลต้าบลด้าเนินสะดวก จัดเวทีประชาคมส้าหรับรับฟัง
ปัญหาหรือความต้องการของประชาชนเป็นประจ้าทุกเดือน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการหรือ
กิจกรรมที่มีความเก่ียวข้องกับเด็กและเยาวชนในพื้นท่ี 
 2 ด้านการปฏิบัติงาน ได้แก่ เทศบาลด้าเนินสะดวก ควรใช้แรงงานและวัสดุอุปกรณ์วัสดุ
อุปกรณ์ในชุมชนในการด้าเนินงานโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้แก่
คนในชุมชน 
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 3) ด้านการจัดสรรผลประโยชน์ร่วมกัน ได้แก่ เทศบาลต้าบลด้าเนินสะดวก ควรเผยแพร่
ผลการด้าเนินงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงจากการลงทุนต่้า ไปสู่ชุมชน
ใกล้เคียงทั้งในระดับจังหวัด ภูมิภาค และระดับประเทศ 
 4) ด้านการติดตามประเมินผล ได้แก่ เทศบาลต้าบลด้าเนินสะดวก ควรเพ่ิมช่องทางใน
การรับข้อมูลจากประชาชน และให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการก้าหนดตัวชี้วัดผลส้าเร็จของการ
ด้าเนินงานโครงการและกิจกรรมทุกประเภท 
 7.2 ข้อเสนอแนะในการท้าวิจัยครั้งต่อไป 
 จากผลการการศึกษาวิจัย คณะผู้วิจัยมีในการท้าวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 
 1) ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสร้างภาคีเครือข่ายจิตส้านึกรักตลาด
น้้าด้าเนินสะดวก 
 2) ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรอบรมมัคคุเทศก์
ประจ้าเรือ/มัคคุเทศก์น้อยประจ้าตลาดน้้าด้าเนินสะดวก 
 3) ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเส้นท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์โดยตาม
รอยพระบาทเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง 
 

บรรณานุกรม 
คุณวุฒิ คนฉลาด.  (2540). การพัฒนาองค์การ. ชลบุรี : ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย บูรพา. 
จ้ารูญ อสิพงษ์. (2553). “ผลของโปรแกรมการประยุกต์ใช้การจัดการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนต่อ

การป้องกันและเฝ้าระวังโรคเลปโตสไปโรซิส อ้าเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ”. 
วิทยานิพนธ์สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

ฐานพัฒน์ ทิพย์บรรพต. (2554).“พัฒนาการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาชุมชนของประชาชน
ต้าบลตะปาน อ้าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี”. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. 
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏ  สุราษฎร์ธานี. 

ทศพักตร์ ใบปอด.  (2557). “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์การ
บริหารส่วนต้าบล ในเขตอ้าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม”. วิทยานิพนธ์รัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต . วิทยาลัยการเมืองการปกครอง : มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม. 

  



477วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

บดี ปุษยายนันท์, เศกสรรค์ ยงวณิชย์ และประสิทธิ์ คุณุรัตน์. (กันยายน-ธันวาคม 2558)  “รูปแบบ
เศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดขอนแก่น”. ใน วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 4 ฉบับ
ที่ 3: 222. 

พระครูสิริวรรณวิวัฒน์ (วรรณะ วณฺโณ). (2536). ประวัติตลาดน ้าด้าเนินสะดวก. กรุงเทพมหานคร : 
รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ์. 

ยุพดี เสตพรรณ. (2548).  ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทย. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพมหานคร : พิศิษฐ์การ
พิมพ์. 

รุ่งวิทย์ ตรีกุล. (2559). “การมีส่วนร่วมของชุมชนบึงพลาญชัยในการจัดการการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยสารคาม. 

ศิริรัตน์ แก้วประเสริฐ. (2553). “การจัดการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริมการล้างผักแก่กลุ่ม
ผู้ประกอบการในตลาดสดเทศบาลต้าบลสังขะ จังหวัดสุรินทร์”. วิทยานิพนธ์สาธารณสุขศา
สตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

ส้านักงานจังหวัดราชบุรี.  (2557). แผนพัฒนาตลาดน ้าด้าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2557-
2559. ราชบุรี : ส้านักงานจังหวัดราชบุรี. 

สุวรีย์ ศิริโภคาภิรมย์. (2546). การวิจัยทางการศึกษา. ลพบุรี : ฝ่ายเอกสารการพิมพ์สถาบันราชภัฏ
เทพสตรี. 

 



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560478



479วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

วิเคราะห์เรื่องศรัทธาในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
ANALYZE ABOUT STORY BELIEVE IN IN DOCTRINE BUDDHISM. 

 
พระมหาดนัย  ธมฺมาราโม 

 
บทคัดย่อ 

 

จากการศึกษา พบว่า ศรัทธาในพระพุทธศาสนา หมายถึง ความเชื่อ ความเลื่อมใสในทาง
ธรรม เชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อ เชื่อด้วยเหตุผล เชื่อมั่นในคุณงามความดีตามความเป็นจริง ที่เป็นลักษณะ
ของศรัทธาที่มีขอบเขตของความเชื่อ 4 ประการ คือ (1) เชื่อกฎแห่งกรรม (กัมมสัทธา) (2) เชื่อผล
แห่งกรรม (วิปากสัทธา)  (3) เชื่อว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของๆ ตัว (กัมมัสสกตาสัทธา) (4) เชื่อ
ป๎ญญาการตรัสรู้เองโดยชอบของพระผู้มีพระภาคเจ้า (ตถาคตโพธิสัทธา) เพราะว่า ความเชื่อทั้ง 4 
ประการนี้ กล่าวโดยสรุปเหลือ 2 ประเภท มี 3 ข้อแรกเป็นความเชื่อในเหตุผลหรือในกฎธรรมชาติ 
เพราะพระพุทธศาสนามองเรื่องกรรมเป็นกฎธรรมชาติ ส่วนข้อที่ 4 เป็นความเชื่อในความสามารถ
ส่วนตัวของผู้เข้าถึงความจริง ดังนั้น ศรัทธาเกิดขึ้นจากเหตุป๎จจัยที่สําคัญ 2 ประการคือ (1) ป๎จจัย
ภายนอก หมายถึง ปรโตโฆสะหรือกัลยาณมิตร ที่คอยแนะนํา ชักจูงให้ได้เห็น  ได้ฟ๎งสิ่งต่างๆ ที่
เกิดขึ้นรอบๆ ตัว แล้วเก็บเอาสิ่งนั้นมาสังเคราะห์ แยกแยะส่วนดีและไม่ดีออกจากกัน         (2) 
ป๎จจัยภายใน หมายถึง โยนิโสมนสิการ ที่เป็นกระบวนการคิดอย่างรอบคอบ แยกแยะจุดดีจุดด้อย 
คุณและโทษ เป็นต้น ในด้านความสําคัญ ศรัทธาเป็นกระบวนการเบื้องต้นในการพัฒนาป๎ญญา 
เพราะเป็นตัวเร้าให้เกิดความม่ันใจ โดยความเชื่อด้วยเหตุผล และความเป็นจริง มีคุณค่าควรแก่การ
ที่ตนจะดําเนินไปให้ถึง เป็นที่มาของความรู้สูงสุด เข้าถึงวิริยะ (ความเพียร) ชักนําให้เกิดความ
พยายามทดลองปฏิบัติ ให้เห็นผลประจักษ์       ซึ่งนําไปสู่โลกุตตรป๎ญญาอันเป็นเป้าหมายสูงสุด 
และเป็นการหมดภาระของศรัทธาไปโดยสิ้นเชิง หลักศรัทธาที่จะทําให้ไปสู่จุดหมายเช่นนี้ได้  ต้อง
เป็นศรัทธาญาณสัมปยุต คือ เป็นศรัทธาที่ประกอบด้วยป๎ญญา และศรัทธาญาณสัมปยุตนี้เท่านั้น ที่
ทําเกิดประโยชน์สูงสุดได้จริงตามความหมายของพระพุทธศาสนานั่นเอง 

 

ค าส าคัญ :  พระพุทธศาสนา, ศรัทธา, ป๎จจัยภายนอก, ป๎จจัยภายใน 
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ABSTRACT 
 

From the education meet that believe in the Buddhism mean belief the 
faithfulness in the sense of the dharma believe in for what should believe in 
believe in with the reason believe in in the virtue follows to are the truth at the 
character of believe in that have limits of 4 points believes be: (1) Believe in the 
reciprocal deeds. (2) Believe in karma. (The mouth is) (3) Believe in that all animal 
has karma is of (eyes is) (4)Believe in enlightenment intellect by oneself by like of a 
monk person have part god monk (swoop down the cleverness) because 4 both of 
points be this believes in conclusion left 2 a kind be 3 firstly the belief in the 
reason or in the natural law because the Buddhism stares about story karma is the 
natural law part 4 is the belief in individual ability of person appreciate the truth 
thus believe in happen from 2 factor important points causes are. (1) external factor 
mean big or true friend that wait for advise induce can see audible things that 
happen round look keep that thing comes to synthetic distinguish good part and 
not good depart  (2) internal factor mean the ginseng something at the procedure 
thinks type round cover distinguish good defect point you and the penalty etc. in 
the sense of the importance believes in to are the procedure at the beginning in 
intellect development because be formed rouse give born the confidence by the 
belief with the reason and the fact be worthy should old with regard to the self will 
proceed to go to arrive at the source of topmost knowledge appreciate diligence 
(the effort is ) induce give born the attempt tries out see be evident which bring 
about to intellect aim topmost world and bingfree from obligation of believe in to 
go to completely a pillar will have believed in to make to the objective such must 
believe in the perception urges be believe in at compose the intellect and believe 
in the perception urges this only at do born topmost advantage effectively follow 
something of that Buddhism by oneself. 

 

Keywords:  The Buddhism is, believe in, The external factor is, internal factor. 
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1. บทน า 
 

ศรัทธามีความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง ผู้เป็นศาสดาของลัทธิศาสนาต่างๆ ก็พยายามหา
แนวทางสร้างความเลื่อมใสศรัทธาให้เกิดขึ้น เพ่ือเผยแพร่หลักธรรมคําสอนของตนเองให้กว้างขวาง
ออกไป เพราะเหตุนี้พระพุทธศาสนา จึงเห็นว่า เรื่องของศรัทธา ตั้งแต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้สัมมา
สัมโพธิญาณใหม่ๆ ทรงกล่าวกับท่านท้าวมหาพรหมที่มาขอให้พระพุทธองค์สั่งสอนโปรดไว้ว่า “สัตว์
ทั้งหลายเหล่าใดจะฟ๎ง จงปล่อยศรัทธาเถิด    เราได้เปิดประตูอมตะแก่สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นแล้ว 
ท่านพรหม เพราะเราสําคัญว่าจะลําบาก จึงมิได้แสดงธรรมที่ประณีตคล่องแคล่ว ในหมู่มนุษย์” 
(สํ.ส. (ไทย) 15/172/232) โดยเฉพาะหลักธรรมอันนําไปสู่ความหลุดพ้น เช่น โพธิป๎กขิยธรรม 37 
ส่วนใหญ่จะมีศรัทธาเป็นตัวนําเสมอ จะต้องเป็นศรัทธาที่ประกอบด้วยป๎ญญา มีความรู้
ความสามารถในการที่จะตัดสินใจเพ่ือนําไปสู่แนวทางปฏิบัติที่เกิดประโยชน์แก่ตนเอง และสังคม ที่
เกี่ยวข้องกับบุคคลในทางโลกีย์   ซึ่งมักมีความหวั่นไหวไม่มั่นคง อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามอารมณ์ 
สภาพแวดล้อม เป็นต้น ในทางพระพุทธศาสนาที่เป็นจุดเริ่มต้น เพ่ือนําไปสู่ความสุข ไปสู่บุญกุศล ดัง
พุทธภาษิตที่ว่า “ศรัทธารวบรวมไว้ซ่ึงเสบียง” (สํ.ส. (ไทย) 15/79/85) ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสกับ
ภิกษุทั้งหลายไว้ว่า “ผู้มีศรัทธา ศีล วิริยะ สมาธิ และธัมมวิจยะ สมบูรณ์ด้วยวิชชาและจรณะ มีสติ
มั่นคง จะละทุกข์มีประมาณไม่น้อยได้” (ขุ.ธ. (ไทย) 25/144/76) ด้วยศรัทธา 4 ประการ (ม.ม.อ. 
(ไทย)  2/344/237) คือ อาคมน-ศรัทธา อธิคมนศรัทธา โอกัปปนศรัทธา และปสาทสัทธา หมายถึง 
ผู้ที่จะหลุดพ้นด้วยศรัทธาตามแนวทางของพระพุทธศาสนา 4 ประการ ได้แก่ (1) กัมมศรัทธา ได้แก่ 
เชื่อกรรม, เชื่อกฎแห่งกรรม, เชื่อว่ากรรมมีอยู่จริง คือ เชื่อว่าเมื่อทําอะไรโดยมีเจตนา คือ จงใจทํา
ทั้งรู ้ย่อมเป็นกรรม คือ เป็นความชั่วความดีมีขึ้นในตน เป็นเหตุป๎จจัยก่อให้เกิดผลดีผลร้ายสืบเนื่อง
ต่อไป การกระทําไม่ว่างเปล่าและเชื่อว่าผลที่ต้องการจะสําเร็จได้ด้วยการกระทํา  มิใช่ด้วยอ้อนวอน
หรือนอนคอยโชค เป็นต้น (2) วิปากศรัทธา ได้แก่ เชื่อวิบาก, เชื่อผลของกรรม,    เชื่อว่าผลของ
กรรมมจีริง คือ เชื่อว่ากรรมที่ทําแล้วต้องมีผล และผลต้องมีเหตุ ผลดีเกิดจากกรรมดี ผลชั่วเกิดจาก
กรรมชั่ว (3) กัมมัสสกตาศรัทธา ได้แก่ เชื่อความที่สัตว์มีกรรมเป็นของตน , เชื่อว่าแต่ละคนเป็น
เจ้าของ จะต้องรับผิดชอบเสวยวิบากเป็นไปตามกรรมของตน และ (4) ตถาคตโพธิศรัทธาได้แก่ เชื่อ
ความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า, มั่นใจในองค์พระตถาคต ว่าทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธะ ทรงพระคุณ
ทั้ง 9 ประการ ตรัสธรรม บัญญัติวินัยไว้ด้วยดี ทรงเป็นผู้นําทางท่ีแสดงให้เห็นว่า มนุษย์คือเราทุกคน
นี้ หากฝึกตนด้วยดี ก็สามารถเข้าถึงภูมิธรรมสูงสุด บริสุทธิ์หลุดพ้นได้ ดังที่พระองค์ได้ทรงบําเพ็ญไว้
เป็นแบบอย่าง  (พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตฺโต, 2546) 
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2. นิยามและความหมายของศรัทธา 
 

คําว่า สัทธา มาจากภาษาบาลี เขียนว่า สทฺธา ตรงกับภาษาสันสกฤต คือ ศรัทธา (ศฺรทฺธา) 
หมายถึง ความเชื่อ ความเชื่อท่ีประกอบด้วยเหตุผล และสัทธา (Siddha) ในภาษาอังกฤษตรงกับคํา
ว่า Faith, Belief และ Confidence ดังนั้น “ศรัทธา” หมายถึง ความเชื่อ ความเลื่อมใส 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2546). ที่มีลักษณะ 6 ประเภท คือ (1) สัทธามีความเชื่อในฝ่ายดีเป็นลักษณะ 
(2) มีความปลงใจเชื่อด้วยป๎ญญาเป็นหน้าที่ (3) มีความเลื่อมใสเป็นหน้าที่ ดุจแก้วมณีทําน้ําให้
แจ่มใสฉะนั้น มีความแล่นไปอย่างแจ่มใสเป็นหน้าที่ ดุจห้วงน้ําใหญ่มีน้ําใสแจ๋วฉะนั้น (4) มีความไม่
ขุ่นมัว เป็นผล มีความน้อมใจเชื่อ เป็นผลปรากฏ (5) มีวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความเชื่อ 3 ประการคือ 
พระรัตนตรัย กรรม และผลแห่งกรรมเป็นเหตุใกล้ชิด คือ โสตาป๎ตติยังคธรรม (วุฑฒิธรรม) (6) ฟ๎ง
พระสัทธรรม  คบหาสมาคมกับสัตบุรุษ ใส่ใจโดยอุบายอันแยบคาย และปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม 
(พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทธิเถระ ป.ธ.9), 2548) 

นอกจากนี้ ยังมีศรัทธาอีก2 อย่าง คือ (1) ศรัทธานุสารี คือ ผู้แล่นไปตามศรัทธา  ผู้แล่น
ตามไปด้วยศรัทธา พระอริยบุคคลผู้ตั้งอยู่ในโสดาป๎ตติมรรค ที่มีสัทธินทรีย์   แรงกล้า ซึ่งถ้าบรรลุ
ธรรมจะกลายเป็น “ศรัทธาวิมุต” (2) ศรัทธาวิมุติ  คือ การหลุดพ้นด้วยศรัทธา พระอริยบุคคล 
ตั้งแต่ระดับโสดาบันขึ้นไปจนถึงผู้ตั้งอยู่ในอรหัตตมรรคที่มีสัทธินทรีย์แรงกล้า ถ้าบรรลุอรหัตตผล
กลายเป็น “ป๎ญญาวิมุตติ” 

 

3. ความส าคัญของศรัทธา 
 

ความสําคัญของศรัทธาในฐานะที่เป็นกระบวนการพัฒนาป๎ญญาเป็นเครื่องชักจูงให้บุคคล
เกิดวิริยะ (ความเพียร) ความสําคัญ 2 ประเด็น ได้แก่ 

1) ศรัทธาที่มีต่อการบรรลุธรรม กล่าวคือ หลักธรรมอันเป็นกําลังที่ทําให้มนุษย์เกิด
ความคิด ซึ่งเป็นเครื่องเกื้อหนุนแก่การนําไปสู่การบรรลุธรรมที่ทําให้มนุษย์เกิดความเพียรพยายาม
กระทํากิจทั้งหลาย ทั้งทางโลกและทางธรรม เพราะฉะนั้น ศรัทธาจึงเป็นหลักธรรมที่ทําให้เกิดกําลัง
มหาศาล ที่เรียกว่า “พละ 5” 

2) ศรัทธาเป็นแหล่งที่มาจากความรู้ (ป๎ญญา) กล่าวคือ ศรัทธาเป็นแหล่งที่มาจากความรู้
เป็นแหล่งกําเนิดมาจากมนุษย์ 3 แหล่ง ก็คือ  (1) ความรู้เกิดจากการฟ๎ง (สุตมยป๎ญญา) (2) ความรู้
เกิดจากคิดหาเหตุผล (จินตมยป๎ญญา) และ (3) ความรู้เกิดจากการอบรม ฝึกฝน (ภาวนามยป๎ญญา) 
ความรู้ทั้ง 3 แหล่งนี้ เป็นความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ตรง จึงถือว่า เป็นผลอันสืบเนื่องมาจาก
ศรัทธาเป็นตัวมูลเหตุ เพราะการที่จะยอมปฏิบัติสิ่งใดนั้นจําเป็นจะต้องมีศรัทธาเป็นพ้ืนฐานในการ
สร้างฉันทะ เพ่ือนําไปปฏิบัติหรือสร้างความเพียร และบรรลุป๎ญญาขั้นสูงสุดได้ (วิทย์ วิศทเวทย์, 
2538) 
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4. ประเภทของศรัทธา 
 

พระพุทธศาสนาไดแ้บ่งประเภทของศรัทธาไว้อีก 2 ประเภท ได้แก่   
1)  ศรัทธาญาณสัมปยุต หมายถึง ศรัทธาที่กํากับด้วยป๎ญญา และเป็นไปเพ่ือป๎ญญา 

เป็นศรัทธาที่เห็นแจ้งชัดแล้วหรือเรียกว่า ทัสสนมูลิกสัทธา คือ ศรัทธาที่มีความเข้าใจอันเกิดจากการ
ใช้ป๎ญญาคอยกํากับดูแล ใช้ความคิดพิจารณาไตร่ตรองก่อนปลงใจเชื่อ มีความเป็นอิสระไม่เอนเอียง 
ไม่มีอคติในการวิเคราะห์    สาวไปหาเหตุและผล ดังนั้น ศรัทธาประเภทนี้ จึงเป็นศรัทธาที่เชื่อถือได้ 
พิสูจน์ให้เห็นได้ ที่พระพุทธองค์ทรงแสดง ในวีมังสกสูตรไว้ว่า “สัทธาของบุคคลใดบุคคลหนึ่งตั้งมั่น
แล้วในตถาคต มีมูล มีที่อาศัย ด้วยอาการเหล่านี้ ด้วยพยัญชนะเหล่านี้  สัทธานี้เรากล่าวว่ามีเหตุ 
มีทัสสนะเป็นมูล มั่นคง ซึ่งสมณพราหมณ์ เทวดา มาร พรหม หรือใครๆ ในโลกไม่พึงให้หวั่นไหวได้” 

2) ศรัทธาญาณวิปยุต หมายถึง ศรัทธาประเภทนี้ เป็นความเชื่อที่ไม่ส่งเสริมให้เกิด
ป๎ญญา มักเป็นการตัดสินใจเชื่อไปตามอารมณ์ของความโลภ ความโกรธ ความหลง ของมนุษย์ เช่น 
การเชื่อเรื่องที่ผิดไปจากธรรมชาติว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ กราบไหว้เพ่ือขอให้ได้ในสิ่งที่ปรารถนา รํ่ารวย
มีเงินมีทองมากๆ หรือถ้ามีความ รักใคร่ผูกพันกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ก็จะเชื่อ
ทุกสิ่งที่ได้รับฟ๎งมาโดยไม่พิจารณาดูถึงความถูกผิด ลักษณะของสัทธาญาณวิปปยุต มีลักษณะดังนี้ 
คือ (1) เป็นโลกียศรัทธา เป็นศรัทธาของบุคคลทั่วไป มีความหวั่นไหวเปลี่ยนแปลงได้เสมอตามเหตุ
ป๎จจัยของเวลาและโอกาส (2) เป็นจลศรัทธา คือยังมีความหวั่นไหว ไม่มั่นคง ไม่แน่นอน (3) เป็น
อาเวคศรัทธา เป็นศรัทธาที่ไม่มีเหตุผล ใช้อารมณ์เป็นใหญ่ในการตอบสนองต่อสิ่งเร้ากระตุ้นให้เกิด
ความเชื่อถือ (4) เป็นอนาการวตีศรัทธา คือ เป็นความเชื่อที่ไม่ต้องใช้เหตุผล ไม่ต้องมีเหตุ (5) 
เป็นอทัสสนะมูลิกศรัทธา เป็นความเชื่อที่หวั่นไหวไม่หนักแน่น ไม่ทําให้เกิดป๎ญญา เพราะเป็นสัทธา
ที่ประกอบไปด้วย กิเลส ไม่มีอิสระ (6) เป็นอมูลิกศรัทธา เป็นความเชื่อลอยๆ ไม่ได้พิจารณาหา
มูลเหตุ ตามที่มาที่ไป (7) เป็นปสาทศรัทธา  คือมีความเลื่อมใส ความนิยมชมชอบ ความเชื่อถือ
ไว้วางใจ ความจงรักภักดี ความฝ๎งใจ ใช้อารมณ์ตัดสินใจโดยไม่สนใจในเร่ืองเหตุผล ศรัทธาเช่นนี้ 
อาจทําให้เกิดความงมงาย หลงไหล อาจเกิดเป็นความเชื่อในทางลบได้ เช่นความเชื่อในลัทธิการทรง
เจ้าเข้าผี เป็นต้น (8) เป็นสัมปสาท-ลักขณศรัทธา เป็นความศรัทธาที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับเป็นคราวๆ ไป 
ไม่ยั่งยืน เช่นในขณะฟ๎งธรรมเกิดศรัทธาขึ้นในขณะนั้น แต่เมื่อจบจากการฟ๎งธรรมศรัทธาก็หายไป 
หรือในขณะที่ปฏิบัติธรรมเกิดศรัทธาขึ้น แต่เมื่อเลิกจากการปฏิบัติธรรมศรัทธาก็หายไป เป็นต้น 
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5. หลักการสร้างศรัทธา 
 

หลักการสร้างศรัทธา ซึ่งเป็นกระบวนการเกิดขึ้นของศรัทธาทางพระพุทธศาสนา 2 
ประการ (องฺ. ทุก. (บาลี) 20/126-127/83) คือ ปรโตโฆสะ (ป๎จจัยภายนอก) และ โยนิโสมนสิการ 
(ป๎จจัยภายใน)  ดังที่จะอธิบายต่อไปนี้ ก็คือ 

1) ปรโตโฆสะ (ปัจจัยภายนอก) หมายถึง คําแนะนําคําสั่งสอนจากผู้อ่ืน การกระตุ้นหรือ
การชักจูงจากผู้อ่ืน อันเป็นองค์ประกอบที่สําคัญ ซึ่งเป็นป๎จจัยทางสังคม โดยทั่วไปหมายเอาเฉพาะ
สิ่งที่ดีงาม เสียงที่ถูกต้อง เสียงที่บอกกล่าวชี้แจงความจริง มีเหตุผล เป็นประโยชน์ เฉพาะอย่างยิ่ง
ต้องเกิดจากความรัก ความปรารถนาดี สิ่งที่ดีงามถูกต้องเช่นนี้เกิดจากแหล่งที่ดี คือ คนมีป๎ญญาและ
มีคุณธรรม ซึ่งในทางธรรมเรียกว่า สัตบุรุษบ้าง บัณฑิตบ้าง ถ้าคนดีคือสัตบุรุษหรือบัณฑิตนี้ ไปทํา
หน้าที่ช่วยเหลือ แนะนําสั่งสอนชักนําผู้อ่ืนให้เกิดสัมมาทิฏฐิ ก็เรียกว่าเขาทําหน้าที่เป็นกัลยามิตร 
เพ่ือให้คําปรึกษาสดับฟ๎งขอคําแนะนําสั่งสอน เข้ารวมหมู่อยู่ใกล้ ตลอดจนศึกษาแบบอย่างจาก
บัณฑิตหรือสัตบุรุษนั้นเอง การกระทําอย่างนี้ชื่อว่า การเสวนาสัตบุรุษ “กลฺยาณมิตฺตตา” แปลว่า 
ความมีกัลยาณมิตร (พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2548) หมายถึง กัลยาณมิตที่ดี 4 ประการ ได้แก่ 
(1) จักเป็นผู้มีศีล สํารวมระวังในปาติโมกข์ สมบูรณ์ด้วยอาจาระและโคจรอยู่ (2) จักเป็นผู้มีโอกาส
ได้ยิน ได้ฟ๎ง ได้ร่วมสนทนาตามความปรารถนาในเรื่องต่างๆที่ขัดเกลาอุปนิสัย ชําระจิตให้ปลอด
โปร่ง (3) จักเป็นผู้ตั้งหน้าทําความเพียรเพ่ือกําจัดกุศลธรรม จักบากบั่น ไม่ทอดธุระ ในกุศลธรรม
ทั้งหลาย (4) จักเป็นผู้มีศรัทธาที่ประกอบด้วยป๎ญญา ที่เป็นอริยะ หยั่งรู้ความเกิดดับ นําไปสู่ความ
สูญสิ้นความทุกข ์

2) โยนิโสมนสิการ (ปัจจัยภายใน) กล่าวคือ การใช้ความคิดถูกวิธี โดยมองสิ่งทั้งหลาย
ด้วยความคิดพิจารณาสืบค้นถึงต้นเค้า สาวหาเหตุผลจนตลอดสายแยกแยะออกพิเคราะห์ดูด้วย
ป๎ญญาที่คิดเป็นระเบียบและโดยอุบายวิธีให้เห็นสิ่งนั้นๆ หรือป๎ญหานั้นๆ ตามสภาวะและตาม
ความสัมพันธ์แห่งเหตุป๎จจัย    โดยมีลักษณะ 4 ประการ ได้แก่ (1) คิดหรือพิจารณาโดยอุบาย 
(อุบายมนสิการ) คือ คิดอย่างมีวิธี หรือคิดถูกวิธี หมายถึง คิดถูกวิธีที่จะให้เข้าถึงความจริง  
สอดคล้องเข้าแนวกับสัจจะ ทําให้หยั่งรู้สภาวลักษณะและสามัญลักษณะของสิ่งทั้งหลาย (2) คิดเป็น
ทาง หรือคิดถูกทาง (ปถมนสิการ) คือ คิดได้ต่อเนื่องเป็นลําดับ จัดลําดับได้หรือมีลําดับ มีขั้นตอน 
แล่นไปเป็นแถวเป็นแนว หมายถึง ความคิดเป็นระเบียบตามแนวเหตุผลเป็นต้น ไม่ยุ่งเหยิงสับสน 
ไม่ใช่ประเดี๋ยววกเวียนติดพันเรื่องนี้ ที่นี้ เดี๋ยวเตลิดออกไปเรื่องนั้นที่โน้น หรือกระโดดไปกระโดดมา 
ต่อเป็นชิ้นเป็นอันไม่ได้ ทั้งนี้รวมทั้งความสามารถที่จะชักความนึกคิดเข้าสู่แนวทางที่ถูกต้อง (3) คิด
ตามเหตุ คิดค้นเหตุ คิดตามเหตุผล หรือคิดอย่างมีเหตุผล (การณมนสิการ) หมายถึง การคิดสืบค้น
ตามแนวความสัมพันธ์สืบทอดกันแห่งเหตุป๎จจัย พิจารณาสืบสาวหาสาเหตุ ให้เข้าใจถึงต้นเค้า หรือ
แหล่งที่มาซึ่งส่งผลต่อเนื่องมาตามลําดับ (4)  คิดให้เกิดผล (อุปปาทกมนสิการ)  คือ ใช้ความคิดให้
เกิดผลที่พึงประสงค์ เล็งถึงการคิดอย่างมีเป้าหมาย ท่านหมายถึง การคิดการพิจารณาที่ทําให้เกิด
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กุศลธรรม เช่น ปลุกเร้าให้เกิดความเพียร การรู้จักคิดในทางที่ทําให้หายหวาดกลัว ให้หายโกรธ การ
พิจารณาที่ทําให้มีสติ หรือทําให้จิตใจเข้มแข็งมั่นคง เป็นต้น 

 

6. กระบวนการการเกิดของศรัทธา 
 

กระบวนการเกิดของศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้ถูกจัดไว้ในกระบวนการดับทุกข์ โดยมี
เป้าหมายเพ่ือการดับทุกข์เป็นที่สุด กระบวนการเกิดดังกล่าวนี้ พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ว่า เป็น
ธรรมที่เป็นอาหารของกันและกัน หรือเป็นอัญญมัญญป๎จจัย มี 2 ประเภท คือ 

1) กระบวนการเกิดโดยไม่ได้ทรงเริ่มที่ศรัทธาแต่ทรงแสดงถึงมูลเหตุของการเกิดของ
ศรัทธา       แล้วพัฒนาไปจนหลุดพ้นจากทุกข์ เพราะว่า พระพุทธองค์ทรงแสดงถึงป๎จจัยที่
ก่อให้เกิดศรัทธา เป็นวิธีของการปฏิบัติธรรมที่พัฒนาไปอย่างมีขั้นตอน แต่ละขั้นเป็นความก้าวหน้า
ที่สนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติขั้นถัดไป นอกจากนี้ การคบสัตตบุรุษที่ บริบูรณ์ ย่อมยัง การฟ๎ง
สัทธรรมให้บริบูรณ์ การฟ๎งสัทธรรมที่บริบูรณ์ ย่อมยังศรัทธาให้บริบูรณ์ ศรัทธาที่บริบูรณ์ ย่อมยัง
การทําไว้ในใจโดยแยบคายให้บริบูรณ์ การทําไว้ในใจโดยแยบคายที่บริบูรณ์ ย่อมยังสติสัมปชัญญะ
ให้บริบูรณ์ สติ สัมปชัญญะที่บริบูรณ์ ย่อมยังการสํารวมอินทรีย์ให้บริบูรณ์    การสํารวมอินทรีย์ที่
บริบูรณ์ ย่อมยังสุจริต 3 ให้บริบูรณ์ สุจริต 3 ที่บริบูรณ์ ย่อมยังสติป๎ฏฐาน 4 ให้บริบูรณ์ สติป๎ฏฐาน 
4 ที่บริบูรณ์ ย่อมยังโพชฌงค์ 7 ให้บริบูรณ์ โพชฌงค์ 7 ที่บริบูรณ์ ย่อมยังวิชชาและวิมุตตินี้มีอาหาร
อย่างนี้ และบริบูรณ์อย่างนี้ เป็นลักษณะดังต่อไปนี้ ได้แก่ เสวนาสัตตบุรุษ, สดับธรรม, เกิดศรัทธา
โยนิโสมนสิการ, สติสัมปชัญญะ, อินทรียสังวร, สุจริต, สติป๎ฏฐาน, โพชฌงค์, วิชชาและวิมุตติ 

2) กระบวนการเกิด โดยเริ่มที่ศรัทธา แล้วพัฒนาไปจนถึงบรรลุมรรคผล เพราะว่า พระ
พุทธองค์ทรงแสดงกระบวนการเกิดของศรัทธาโดยทรงเริ่มที่ตัวศรัทธา แล้วพัฒนาไปตามลําดับ อัน
เป็นกระบวนการตามธรรมชาติโดยตรงที่ทรงมุ่งเน้นให้เห็นถึงการเกิดต่อๆ กันไปของกระบวนธรรม 
จนถึงการหยั่งรู้สัจธรรม เรียกว่า “อนุบุพพปฎิปทา” ดังมีพระพุทธพจน์ว่า “ดูกรภิกษุทั้งหลาย การ
ตั้งอยู่ในอรหัตตผลนั้น ย่อมมีได้ ด้วยการศึกษาโดยลําดับ ด้วยการทําโดยลําดับ ด้วยความปฏิบัติโดย
ลําดับ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็การตั้งอยู่ในอรหัตตผล ย่อมมีได้ด้วยเหตุที่ กุลบุตรในธรรมวินัยนี้ เกิด
ศรัทธาแล้วย่อมเข้าไปใกล้ เมื่อเข้าไปใกล้ย่อมนั่งใกล้  เมื่อนั่งใกล้ย่อมเงี่ยโสตลง เมื่อเงี่ยโสตลงแล้ว
ย่อมฟ๎งธรรม ครั้นฟ๎งธรรมย่อมทรงธรรมไว้ ย่อมพิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงไว้แล้ว เมื่อ
พิจารณาเนื้อความอยู่ ธรรมทั้งหลายย่อมทนได้ซึ่งความพินิจ เมื่อธรรมทนความพินิจได้อยู่ ฉันทะ
ย่อมเกิด เมื่อเกิดฉันทะแล้วย่อมอุตสาหะ ครั้นอุตสาหะแล้ว ย่อมใตร่ตรอง ครั้นใตร่ตรองแล้ว  ย่อม
ตั้งความเพียร เมื่อมีตนส่งไปแล้วย่อมทําให้แจ้งชัดซึ่งบรมสัจจะด้วยกาย  และย่อมแทงตลอดเห็น
แจ้งบรมสัจจะนั้นด้วยป๎ญญา” เป็นสัญลักษณ์ตามลําดับ ได้แก่ ศรัทธา, เข้าไปหา, หมั่นเข้าไปนั่ง
ใกล้, คอยตั้งใจรับฟ๎ง, สดับธรรม, ทรงธรรม, ใตร่ตรองความ, เข้าใจพอเห็นตามที่สอน, เกิดความ
พอใจ, มีความอุตสาหะ, สอบสวนจนจับหลักได้ชัดเจน,  ลงมือปฏิบัติความเพียร, และหยั่งรู้สัจธรรม 
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7. เป้าหมายสูงสุดของศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
 

ศรัทธาเป็นเพียงจุดเริ่มต้นสําหรับการดําเนินไปสู่เป้าหมายสูงสุด ศรัทธาจึงไม่ใช่เป้าหมาย
ในตัวมันเอง  ศรัทธาต้องนําไปสู่การลงมือปฏิบัติและภาระที่สําคัญก็คือการที่ศรัทธาได้นําส่งต่อไปให้
ถึงข้ันทดลองปฏิบัติ จะคอยจรรโลงการปฏิบัติให้ดําเนินไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อพิสูจน์ ให้เห็นความจริง
อย่างประจักษ์ 1 (ม.ม. (บาลี) 13/183/159) เพ่ือละอกุศลธรรม เพ่ือยังกุศลกรรมให้ถึงพร้อม เมื่อ
บุคคลประกอบความเพียรอย่างสม่ําเสมอ จนเกิดป๎ญญาหรือญาณทัสนะ ทําให้มีความรู้เห็นสิ่งต่างๆ 
ตามความเป็นจริงสามารถกําจัดอวิชา ทําให้ตัดกิเลสได้แล้ว ในขั้นสุดท้ายศรัทธาที่เคยมีประโยชน์ 
เป็นประหนึ่งว่าเป็นเนื้อดินซึ่งคอยให้สารอาหารเพ่ือความงอกเงยแก่ป๎ญญา   ในที่สุดเมื่อป๎ญญางอก
เงยเต็มที่ ก้าวพ้นแม้กระทั้งเหตุผล เนื้อดินก็ไม่จําเป็นอีกต่อไป ต้นไม้ใหญ่นั้นสามารถยืนหยัดมั่นคง
ได้ด้วยตนเอง เป็นอิสระจากศรัทธาทั้งปวง ซึ่งเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ในระยะเริ่มต้นเท่านั้น ดังนั้น     
ในชั้นสูงสุดเมื่อโลกุตตรป๎ญญาเกิดข้ึนแล้ว ศรัทธาก็ต้องจากไป ถ้าศรัทธายังอยู่ก็แสดงว่ายังไม่บรรลุ
เป้าหมาย เพราะตราบใดที่ยังเชื่อต่อจุดหมายนั้นอยู่ ก็แสดงว่ายังไม่ได้เข้าถึงจุดหมายนั้น ด้วยการรู้
เห็นจริงด้วยตนเอง ต่อเมื่อได้รู้เห็นประจักษ์ จึงไม่ต้องเชื่อต่อใครๆ หรือต่อเหตุผลใดๆ อีก จึงพูดได้
ว่าพระพุทธศาสนานั้นสามารถเข้าสู่ได้โดยศรัทธาแต่บรรลุได้โดยป๎ญญา ป๎ญญาจึงเป็นสิ่งยิ่งใหญ่
ที่สุดที่ทําให้หลุดพ้นจึงเรียกว่า “ป๎ญญาวิมุติ” การจะบรรลุนิพพานอันเป็นจุดหมายสูงสุดของ
พระพุทธศาสนาได้นั้ น  ต้องเดินตามแนวทางของอริยมรรค 8  หรือเรียกอีกชื่ อหนึ่ งว่ า 
มัชฌิมาปฏิปทา ทางสายกลาง หรือหลักปฏิบัติอันเป็นสายกลาง 8 ประการที่เป็นองค์ประกอบที่
ท่านจัดเข้าเป็นประเภท ๆ ที่เรียกว่า “ขันธ์” หรือ “ธรรมขันธ์” แปลว่า หมวดธรรม หรือกองธรรม 
มี 3 ขันธ์ กล่าวคือ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ จัดเข้าในศีลขันธ์ สัมมาวายามะ 
สัมมาสติ สัมมาสมาธิ จัดเข้าในสมาธิขันธ์ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ จัดเข้าในป๎ญญาขันธ์ หรือเรียก
ง่ายๆ ว่าศีล สมาธิ ป๎ญญา เมื่อบุคคลปฏิบัติตามหลักไตรสิกขานี้ได้สมบูรณ์ ก็จะสามารถบรรลุ
เป้าหมายของศรัทธา        คือ ความสุขก็ได้ ในพุทธปรัชญาเถรวาท ท่านแบ่งความสุขออกเป็น 3 
ประเภทตามลําดับจากสุขขั้นต่ํา ไปสู่สุขขั้นสูงสุด ได้แก่ (1) ระดับกามสุข กล่าวคือ ความสุขที่เนื่อง
ด้วยกาม มีบ่อเกิดมาจากกามคุณ 5 คือรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส เนื่องด้วยเวทนา คือการเสพเสวย 
เป็นความสุขระดับปุถุชนที่เก่ียวข้องอยู่ในโลก เป็นความสุขที่ไม่แน่นอน ไม่จิรังยั่งยืน (2) ระดับฌาน
สุข กล่าวคือ สุขที่เนื่องด้วยฌาน มีบ่อเกิดมาจากจิตที่ได้สัมผัสกับสมาธิ เป็นภาวะที่จิตบรรลุสมาธิ
ระดับหนึ่ง ฌานสุขเป็นแดนต่อระหว่างกามสุขกับนิพพานสุข จิตที่เข้าถึงสมาธิเช่นนี้ย่อมหลุดพ้น
จากกิเลสตัณหาชั่วคราว แต่ก็มีเฉพาะในฌานเท่านั้น (3) ระดับนิพพานสุข กล่าวคือสุขเนื่องด้วย
นิพพาน มีบ่อเกิดมาจากป๎ญญา หรือวิป๎สสนาเป็นความสุขสูงสุด หรือบรมสุข เป็นความสุขที่เ ป็น
ประสบการณ์เฉพาะตน เพราะเกิดจากการดับอวิชชา ตัณหา อุปาทานได้อย่างถาวร ทําให้เห็นโลก
ตามท่ีมันเป็นจริง และเป็นเป้าหมายสูงสุดของศรัทธา ดังพระพุทธพจน์ว่า “สัทธินทรีย์ที่บุคคลเจริญ
ให้มาก ทําให้มากแล้วย่อมหยั่งลงสู่อมตะ และมีอมตะเป็นเบื้องหน้า มีอมตะเป็นที่สุด” 
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8. ความเชื่อของศรัทธาต่อการเข้าถึงนิพพาน 
 

ความเชื่อต่อเรื่องนิพพานโดยมีลักษณะชัดเจนในตัวเอง 3 ประการ ดังที่จะได้อธิบาย
ดังต่อไปนี้ 

1) ประเภทของนิพพาน ได้แก ่ประเภทที่ 1 ของนิพพาน  กล่าวคือ เมื่อว่าโดยสภาวะ
ลักษณะแล้วมีอย่างเดียว คือ สันติลักษณะ หมายถึง ความสงบจากกิเลสและขันธ์ทั้ง 5 ทั้งหลาย 
พระอรหันต์ทั้งหลาย จะมีจํานวนมากเท่าใดก็ตามเม่ือปรินิพพานแล้ว ย่อมเข้าถึงสันติสุขด้วยกัน
ทั้งสิ้น ดังนั้นภาวะเช่นนั้นจึงเป็นอย่างเดียวกัน ประเภทที่ 2 ของนิพพาน กล่าวคือ เมื่อว่าโดย
ปริยายแห่งเหตุแล้วมี 2 ประเภท ตามคัมภีร์อิติวุตตกะ คือ (1) สอุปาทิเสสนิพพาน หรือเรียกว่า 
กิเลสปรินิพพาน (2) อนุปาทิเสสนิพพาน หรือเรียกว่า ขันธ์นิพพาน และประเภทที่ 3 ของนิพพาน 
กล่าวคือ เมื่อกล่าวโดยการเข้าถึงตามอาการไตรลักษณ์แบ่งออกเป็น             3 คือ (1) สุญญต
นิพพาน หมายถึง ผู้เจริญวิป๎สสนาภาวนา จนเห็นไตรลักษณ์คือ อนัตตา เห็นความไม่ใช่ตัวตน บังคับ
ไม่ได้ เป็นความว่างเปล่า สูญสิ้นจากกิเลสและขันธ์ 5 ไม่มีอะไรเหลืออยู่ (2) อนิมิตตนิพพาน 
หมายถึง เจริญวิป๎สสนา จนเห็นอนิจจัง อันปราศจากนิมิตเครื่องหมาย รูปร่างสัณฐาน สีสันวรรณะ
อย่างใดเลย             (3) อัปปณิหิตนิพพาน หมายถึง ผู้เจริญวิป๎สสนาจนเห็นไตรลักษณ์คือทุกข์ ว่า
ทนอยู่ไม่ได้ต้องแปรไป คือหาที่ตั้งไม่ได้ ไม่มีอารมณ์ท่ีน่าปรารถนาด้วยโลภะ ไม่มีตัณหาที่เป็นตัว
ต้องการอยู่ในนิพพานนั้น (ขุ.อิติ. (บาลี) 25/44/256-257) 

2) คุณลักษณะของนิพพาน กล่าวคือ คุณลักษณะของนิพพานจะมีลักษณะอย่างไรนั้น 
เป็นการยากที่จะอธิบายให้เข้าใจแจ่มแจ้ง เพราะนิพพานเป็นภาวะที่มีความละเอียดลึกซึ้ง เกินกว่า
วิสัยปุถุชนจะเข้าใจ    เราจะรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ด้วยการคิดตามหลักเหตุผลหรือตรรกะ
ไม่ได้ เป็นภาวะที่บัญญัติหรือสัญลักษณ์ใดๆ เข้าไม่ถึง เพราะนิพพานเป็นภาวะลักษณะที่มีอยู่เหนือ
โลกแห่งปรากฎการณ์ (โลกุตตระ)       อยู่เหนือเหตุผลทั้งปวง ซึ่งพระอนุรุทธาจารย์ได้สรุป
คุณลักษณะของนิพพานไว้ 5 ประการ คือ (1) ปทํ แปลว่า ส่วนหนึ่ง หมายความว่า สภาวะธรรม
ชนิดหนึ่งที่เข้าถึงได้ มีอยู่ เฉพาะ ไม่เกี่ยวด้วยสังขตธรรม (2) อจฺจุตํ แปลว่า ธรรมที่ไม่ตาย
หมายความว่า ไม่มีการเกิดไม่มีการตาย เพราะความตายจะมีได้ก็ต้องมีการเกิด  เมื่อไม่มีความเกิด
แล้ว ความตายก็มีไม่ได้ (3) อจฺจนฺตํ แปลว่า ธรรมที่ก้าวล่วงขันธ์ 5 ที่เป็นอดีต และอนาคต แม้ว่า
ไม่ได้แสดงการก้าวล่วงขันธ์ 5 ที่เป็นป๎จจุบัน แต่ได้แสดงการก้าวล่วงจากขันธ์ 5 ที่เป็นอดีตและ
อนาคต      การก้าวล่วงแห่งขันธ์ 5 ที่เป็นป๎จจุบันย่อมสําเร็จไปด้วย ฉะนั้นพระนิพพานจึงเป็นธรรม
ที่พ้นจากกาลทั้ง       3 เรียกว่า กาลวิมุติ และเป็นธรรมที่พ้นจากขันธ์ 5 เรียกว่า ขันธวิมุต (4) 
อสงฺขตํ แปลว่าธรรมที่ไม่ถูกปรุงแต่งด้วยป๎จจัยอย่างใดอย่างหนึ่ง หมายความว่าพระนิพพานไม่ใช่จิต 
เจตสิก รูป เพราะไม่ต้องมีป๎จจัย 4 คือ กรรม จิต อุตุ อาหาร เป็นตัวปรุงแต่ง (5) อนุตฺตรํ แปลว่า 
เป็นธรรมที่ประเสริฐ หมายความว่าธรรมอื่น ๆ ที่จะประเสริฐกว่าพระนิพพานนั้นไม่มีเลย 

3) สารัตถะของพระนิพพาน หมายถึง การดับทุกข์ อันเกิดจากอุปทานขันธ์ 5 ได้อย่าง
ถาวรเพราะทุกข์นั้นเกิดจากขันธ์ 5 เมื่อพิจารณาในแง่สอุปาทิเสสนิพพาน นิพพานไม่ได้อยู่แยกจาก
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ขันธ์ 5 สมมติว่าขันธ์ 5 คือเหรียญ ทุกข์กับนิพพานก็คือด้านทั้ง 2 ของเหรียญนั้น ทุกข์อาจเป็นด้าน
หัว (ด้านที่ถูกป๎จจัยปรุงแต่ง) นิพพานอาจเป็นด้านก้อย (ด้านที่ไม่ถูกป๎จจัยปรุงแต่ง) จึงมีคํากล่าวใน
หลักมหายานดั้งเดิมอยู่เสมอว่า “นิพพานกับสังสารวัฎเป็นอันเดียวกัน” แต่ขันธ์ 5 ตกอยู่ภายใต้กฎ
ไตรลักษณ์ จึงแตกต่างกันนิดหนึ่งระหว่างด้านหัว (ด้านที่ถูกป๎จจัยปรุงแต่ง) กับด้านก้อย (ด้านที่ไม่
ถูกป๎จจัยปรุงแต่ง) คือ ด้านหัวตกอยู่ภายใต้กฎ       ไตรลักษณ์กล่าวคือ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็น
อนัตตาทั้งระบบ ในขณะที่ด้านก้อยตกอยู่ภายใต้กฎไตรลักษณ์เฉพาะข้อสุดท้าย คือ เป็นอนัตตา 
เมื่อนิพพานเป็นสิ่งตรงข้ามกับขันธ์ 5 จึงมีป๎ญหาต่อมาว่านิพพานมีจริงหรือไม่ ถ้าไม่มีจริง นิพพานก็
จะไม่มีสารัตถะอย่างสิ้นเชิง เพราะว่า พระพุทธศาสนาไม่ยอมรับการตีความของสํานักปรัชญา เสา
ตรานติกะที่ว่านิพพานเป็นความดับทุกข์ เมื่อทุกข์และขันธ์ 5 ดับไปจึงไม่มีอะไรเหลืออยู่ นิพพานจึง
เป็น อภาวะไม่มีความเป็นจริงในตัวเอง แต่พระพุทธศาสนาเห็นว่า นิพพานมีอยู่จริง ไม่มีใครสร้าง 
เป็นภาวะบรมสัจจ์ที่ไม่เกิด ไม่แก่ ไม่ตาย เป็นสภาวะที่ถาวร มีธรรมชาติไม่เกิดแล้ว ไม่มีเบื้องต้น ไม่
มีผู้สร้าง ไม่ถูกป๎จจัยปรุงแต่ง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าหากว่าไม่มีธรรมชาติอันไม่เกิดไม่มีเบื้องต้น ไม่มี
ผู้สร้าง ไม่มีป๎จจัยปรุงแต่งแล้วไซร้ การออกไปจากธรรมชาติอันมีความเกิด มีเบื้องต้น มีผู้สร้าง  มี
ป๎จจัยปรุงแต่งนี้ก็จะมีไม่ได้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เนื่องจากมีธรรมชาติอันไม่เกิด ไม่มีเบื้องต้น ไม่มี
ผู้สร้าง ไม่มีป๎จจัยปรุงแต่ง ฉะนั้น         การออกไปจากธรรมชาติอันมีความเกิด มีเบื้องต้น มีผู้สร้าง
มีป๎จจัยปรุงแต่งนี้จึงมีได้  
 
9. ศรัทธากับความเชื่อที่มีต่อกับการเกิดขึ้นสรรพสิ่งของโลก 

 

คําว่า “โลก” เป็นภาษาบาลีมีวิเคราะห์ศัพท์ว่า “ลุชฺชตีติ โลโก” แปลว่า “ที่ชื่อว่า โลก 
เพราะพินาศสลายไป” (บุญมี แท่นแก้วและคณะ, 2529) โลกในความหมายนี้ หมายถึง  สิ่งที่มีการ
เกิด การตั้งอยู่  และการแตกดับไป พุทธปรัชญาเถรวาทถือว่า ไม่ว่าโลกฝ่ายวัตถุนิยม จิตนิยม และ
ทวินิยม ก็ล้วนตกอยู่ในลักษณะเดียวกันทั้งสิ้น เนื่องจากพระพุทธศาสนามองว่า โลกก็ต้องตกอยู่
ภายใต้กฎของสามัญญลักษณะ ที่เรียกว่า “ไตรลักษณ์” แปลว่า ลักษณะสามอย่าง ซึ่งเป็นลักษณะ
ความจริงแท้ของสรรพสิ่งที่ตกอยู่ภายใต้กฏเกณฑ์ของธรรมชาติ ได้แก่  อนิจจัง (ความไม่เที่ยง) ทุก
ขัง (ความทนอยู่ไม่ได้) อนัตตา (ความไม่ใช่ตัวตน) ที่เป็นไปตามเหตุป๎จจัยปรุง    แต่งนั้นๆ ส่วน
ทัศนะเรื่องการเกิดขึ้นของโลก เพราะว่า พระพุทธศาสนาเป็นฝ่ายอเทวนิยม (Atheism)          
จึงปฎิเสธเรื่องพระเจ้าสร้างโลก ปฎิเสธลัทธิที่มีพระเจ้าสร้าง ลัทธิท่ีแสดงกําเนิดและความเป็นไป
ของโลกในรูปแบบของการดลบันดาลโดยอํานาจเหนือธรรมชาติ  ทุกระบบพระพุทธศาสนามองสิ่ง
ต่าง ๆ ว่ามีได้เพราะการประชุมของเหตุป๎จจัย ดังที่พระพุทธโฆสาจารย์กล่าวไว้ว่า “แท้จริงใน
ประวัติแห่งสสารนี้ ไม่มีใครสร้างสสาร   ไม่ว่าจะเป็นเทพเจ้าหรือพระพรหมก็ตาม ธรรมล้วนๆ 
ดําเนินไป เพราะการประชุมเข้าของเหตุป๎จจัย ที่มอีงค์ประกอบหลัก ๆ คือ ธาตุทั้ง 4 คือ ดิน น้ํา ลม 
ไฟ เกาะกลุ่มกันอย่างสมส่วน รวมตัวกันแน่น เนื่องจากการรวมตัวกันของสสารหรือวัตถุธาตุ ที่ไม่มี
อํานาจสิ่งใดเป็นตัวกําหนด หรือเป็นผู้สร้าง การรวมตัวของวัตถุต่างๆ ตามกฎของธรรมชาติ เพราะ
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อาศัยอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกกระทบกันแล้วเกิดการรับรู้ว่า จักษุรูป    จักษุวิญญาณ 
เป็นธรรมที่จะพึงรู้แจ้งด้วยจักษุวิญญาณนั้นเอง  

นอกจากนี้  ในการตรัสตอบป๎ญหาเรื่องโลกทุกครั้ง ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสรุปลงเพียง
เท่านี้ และเมื่อตรัสถึง การเกิดขึ้นและการดับไปของโลก ก็มักจะตรัสในกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาท
มุ่งแสดงโลกภายในว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงความเกิดและความดับแห่งโลก เธอ
ทั้งหลายจงฟ๎ง ก็ความเกิดแห่งโลกเป็นไฉน ความเกิดแห่งโลกนั้น คือ อาศัยจักษุและรูป เกิดจักษุ
วิญญาณ รวมธรรม 3 ประการเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นป๎จจัย จึงเกิดเวทนา เพราะเวทนาเป็น
ป๎จจัย จึงเกิดตัณหา…นี่แหละเป็นความเกิดแห่งโลก ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ความดับแห่งโลกเป็นไฉน 
ความดับแห่งโลกนั้นคือ อาศัยจักษุและรูป เกิดจักษุวิญญาณ รวมธรรม 3 ประการเป็นผัสสะ เพราะ
ผัสสะเป็นป๎จจัย เกิดเวทนา เพราะเวทนาเป็นป๎จจัย จึงเกิดตัณหา เพราะตัณหาดับโดยสํารอกไม่
เหลือ อุปาทานจึงดับ…ภิกษุทั้งหลาย นี้แลเป็นความดับแห่งโลก (สํ.สฬา. (บาลี) 18/68/37). 
 
10.  หลักธรรมที่ เกี่ ยวข้องกับศรัทธาที่ เ ป็นกระบวนการพัฒนาปัญญาใน
พระพุทธศาสนา 
 

10.1  หลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับศรัทธา 
 

เนื่องจากศรัทธามีส่วนสําคัญในการดําเนินกิจทั้งในส่วนที่เป็นโลกิยะและส่วนที่เป็นโลกุต
ตระ ตามหลักของศรัทธา ได้แก่ (1) พละ 5 หมายถึง ธรรมอันเป็นกําลัง (องฺ.ปํฺจก. (ไทย) 
22/13/17) (2) อินทรีย์ 5 หมายถึง ธรรมที่เป็นใหญ่ในกิจของตน (องฺ.จตุกฺก. (ไทย) 21/141/214)  
(3) สัมปรายิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4 หรือ สัมปรายิกัตถประโยชน์ หมายถึง ประโยชน์ภายหน้า , 
ประโยชน์ขั้นสูงขึ้นไป (องฺ.จตุกฺก. (ไทย) 21/61/101) (4) สัปปุริสธรรม 8 เป็นธรรมของสัตบุรุษ 
หรือธรรมของคนดี (มชฺฌิมนิกาย อุปริปณฺณาสก 14/143/112). (5) จรณะ 15  หรือเสขปฏิปทา 
หมายถึง ความประพฤติ ปฏิปทา ข้อปฏิบัติอันเป็นทางบรรลุวิชชา หรือนิพพาน บางทีเรียกว่า เสข
ปฏิปทา คือข้อปฏิบัติอันเป็นทางดําเนินของพระเสขะ (6) หลักพิจารณาเรื่องความเชื่อในกาลามสูตร  
กล่าวได้ว่า ในหลักของกาลามสูตร ไม่ใช่หลักของสัทธาโดยตรง แต่เป็นหลักเพ่ือสนับสนุนให้เกิดการ
ตัดสินใจเชื่อต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างมีป๎ญญา การลงความเห็นว่าสิ่งใดควรเชื่อหรือสิ่งใดไม่สมควรเชื่อ
นั้นเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นได้เสมอ เพราะแต่ละสิ่งนั้นต่างก็มีเหตุผลมาสนับสนุนเสมอ พระพุทธองค์
ตรัสถึงหลักเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาเรื่องความเชื่อไว้ใน เกสปุตติสูตร ว่าด้วยกาลามะ ชาวเกสปุตตนิคม 
10 ประการ คือ อย่าปลงใจเชื่อด้วยการฟ๎งตามกันมา , อย่าปลงใจเชื่อด้วยการถือสืบๆ กันมา, อย่า
ปลงใจเชื่อด้วยการเล่าลือ, อย่าปลงใจเชื่อด้วยการอ้างตําราหรือคัมภีร์, อย่าปลงใจเชื่อเพราะตรรกะ 
(การคิดเอาเอง), อย่าปลงใจเชื่อเพราะการอนุมาน, อย่าปลงใจเชื่อด้วยการคิดตรองตามแนวเหตุผล, 
อย่าปลงใจเชื่อเพราะเข้าได้กับทฤษฎีที่พินิจไว้แล้ว, อย่าปลงใจเชื่อเพราะมองเห็นรูปลักษณะน่าจะ
เป็นไปได้, และอย่าปลงใจเชื่อเพราะนับถือว่า ท่านสมณะนี้เป็นครูของเรา  (องฺ.ทุก.(ไทย) 20/ 
66/257).  
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10.2  หลักธรรมที่สัมพันธ์ต่อการพัฒนาปัญญา 
 

เนื่องจากหลักธรรมที่สัมพันธ์ต่อการพัฒนาป๎ญญาที่มีส่วนสําคัญ 3  อย่าง คือ 
1.  ไตรลักษณ์ กล่าวคือ เป็นหลักธรรมที่ต้องใช้ป๎ญญาพิจารณาลักษณะสามัญของสิ่งทั้ง

ปวง  ประกอบอยู่ด้วยลักษณะ 3 ประการ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ทั้ง 3 ลักษณะนี้ เป็นสามัญ
ของสิ่งทั้งปวง   เป็นของที่ตั้งอยู่เองตามธรรมชาติ โดยเฉพาะพระพุทธเจ้าเป็นเพียงผู้ทราบกฎนี้ 
และทราบวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องต่อสิ่งเหล่านี้ ในลักษณะที่จะไม่ทําให้เกิดความทุกข์ขึ้น (อง.ติก. (ไทย) 
20/137/384). ตามความเป็นจริง ฉะนั้น การเห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ที่แท้จริง  คือต้องเห็นด้วย
ใจจนเกิดความรู้สึกว่า สิ่งทั้งปวงน่าเบื่อหน่าย น่าสังเวช เป็นมายา ไม่มีอะไรน่ายึดมั่นถือมั่น โดย
ประการทั้งปวง (พุทธทาสภิกขุ, 2534)  

2. อิทัปปัจจยตา กล่าวคือ ความเป็นป๎จจัย คําว่า “อิทัปป๎จจยจตา” แปลว่า ความที่เมื่อมี
สิ่งนี้เป็นป๎จจัย, คําว่า อิทัปป๎จจยตานี้ กินความหมายกว้าง หมายความว่า ไม่ยกเว้นอะไรเลย ใน
บรรดาสิ่งที่เป็นสังขตธรรมทั้งหลาย จะเป็นรูปธรรม - นามธรรม, ภายนอก - ภายใน, หยาบ - 
ละเอียด กล่าวโดยสรุปให้เห็นเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 3 ประเภท คือ (1) อิทัปป๎จจยตา ของสิ่งที่เป็น
เหตุ (2) อิทัปป๎จจยตา ของสิ่งที่เป็นผล และ(3) อิทัปป๎จจยตา ของป๎จจยาการ นอกจากนี้ อิ
ทัปป๎จจยตา เป็นคําย่อของเรื่องปฏิจจสมุปบาท            มีใจความว่า  เมื่อมีสิ่งนี้ๆ เป็นป๎จจัย สิ่ง
นี้ๆ ย่อมเกิดขึ้น ตลอดถึงปฏิป๎กขนัย (นัยตรงกันข้าม) ที่กลับกันอยู่ด้วยในตัว คือ ถ้าไม่มีสิ่งนี้ๆ เป็น
ป๎จจัย สิ่งนี้ๆ ก็ไม่เกิดขึ้น ฉะนั้น คําว่า “อิทัปป๎จจยตา” มีความหมายกว้างๆ      จะใช้กับรูปธรรม
อย่างใดอย่างหนึ่ง ในกรณีใดกรณีหนึ่งก็ได้  เป็นกฎวิทยาศาสตร์ทั่วไปก็ได้ ส่วนคําว่า “ปฏิจจสมุป
บาท” มุ่งหมายใช้เฉพาะเรื่องเกิดทุกข์ และกับเรื่องดับทุกข์โดยตรงในพระพุทธศาสนา ใจความ
สําคัญ คือแสดงถึงกระแสแห่งป๎จจัย  และสิ่งที่เกิดตามเหตุป๎จจัย เป็นสายยาวสืบทอดกันไป ทั้งฝ่าย
เกิดและฝ่ายดับเท่านั้น  

3) สุญญตา กล่าวคือ เป็นสภาวะแห่งความว่างที่ปราศจากความเป็นสัตว์ บุคคล ตัวตน เรา 
เขา, เป็นสภาวะที่ขันธ์ 5 หมายถึง อนัตตา กล่าวคือ ว่างจากความเป็นตัวตน ตลอดจนว่างจากสาระ
ต่างๆ เช่น สาระ คือความเที่ยงแท้ ความสวยงาม ความสุข โดยปริยาย หมายถึง หลักธรรมฝ่าย
ปรมัตถ์ เช่น ขันธ์ ธาตุ อายตนะ และป๎จจยาการ แสดงตัวสภาวะให้เห็นความว่างเปล่า ปราศจาก
ความเป็นสัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา        เป็นเพียงธรรม หรือกระบวนการทางธรรมชาติล้วนๆ 
หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไป มีลักษณะ 2 ประการ        คือ (1) ความว่างที่เป็นลักษณะของสิ่งทั้งปวง 
เช่นบาลีว่า “สพฺเพ ธมฺมา  อนตฺตา” แปลว่า สิ่งทั้งปวงเป็นอนัตตา โลกนี้จึงว่างโดยธรรมชาติ แต่
คําว่า ว่าง ที่ท่านพุทธทาสเข้าใจในที่นี้ มิได้หมายความว่า ไม่มีอะไรแต่หมายความว่า มีทุกสิ่งทุก
อย่าง มีตามที่เราเห็นอยู่ เพียงแต่ว่ามันว่างจากความหมายที่ควรจะยึดถือว่าเป็นตัวตนหรือของตน 
ฉะนั้น ในสุญญตาสูตร จึงเขียนกล่าวไว้ชัดเจนว่า โลกนี้ว่าง เพราะว่าไม่มีส่วนใดที่ควรจะยึดถือเอา
ว่า  เป็นตัวตน หรือเป็นของตน แต่มิได้หมายความว่า  ไม่มีโลกนี้ หรือไม่ได้หมายความว่า ไม่มีอะไร
อยู่ในโลกนี้ (2) ความว่างเป็นลักษณะของจิตที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งทั้งปวง ข้อนี้สืบต่อมาจากความว่าง
ในข้อแรก นั่นคือ  สิ่งทั้งปวงรวมเอาทั้งจิตด้วย ว่างจากความหมายที่ควรจะยึดถือว่า เป็นตัวตนหรือ
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ของตน จิตนั้นจึงไม่ไปยึดถือเอาส่วนหนึ่งส่วนใดในโลกนี้ ว่าเป็นตัวตน จิตนั้นจึงว่าง เพราะจิตนั้น
เห็นความว่างของโลกอยู่เสมอ  จึงไม่เกิดการปรุงแต่งยึดถือเอาเป็นตัวตน เมื่อไม่มีการปรุงแต่งยึดถือ
เอาเป็นตัวตน ก็ไม่อาจจะเกิดโลภะ โทสะ และโมหะได้  ดังนั้น ท่านจึงกล่าวว่า จิตว่าง เพราะว่าง
จากกิเลส คือ โลภะ โทสะ และโมหะ นั่นเอง 
 

11. บทสรุปวิเคราะห์ 
 

จากการศึกษา พบว่า ศรัทธาในพระพุทธศาสนามีความสําคัญ ทั้งในด้านสังคมในฐานะ
เป็นศูนย์รวมกลุ่มชนที่มีความเชื่อท่ีเหมือนกันผนึกส่วนต่างๆของแต่ละสังคมให้เป็นเอกภาพและเป็น
พลังใจแก่ป๎จเจกบุคคล ทั้งในด้านพระพุทธศาสนาโดยตรง ในฐานะที่ศรัทธาเป็นสิ่งจําเป็นเบื้องต้น
ในขบวนการปฏิบัติธรรม และเป็นที่มาของความรู้สูงสุด จะเห็นได้ว่า ศรัทธาญาณสัมปยุตและ
ศรัทธาญาณวิปยุต เป็นความเชื่อที่ประกอบด้วยเหตุผล ในการพิจารณา วิเคราะห์ วิจัยด้วยความ
เป็นอิสระโดยไม่ใช้กิเลส เข้ามาเป็นส่วนประกอบ ซึ่งเป็นความเชื่อที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้า จากการชัก
จูง หรือแม้แต่การบังคับ หรือเป็นลักษณะของการมอบความไว้วางใจ ความเชื่อถือ โดยไม่คํานึงถึง
เหตุผล ไม่มีความมั่นคงแน่นอน กลับไปกลับมา เพราะเป็น ความเชื่อที่เจือปนด้วยกิเลส ไม่ทําให้เกิด
ป๎ญญา หรืออาจพาไปสู่ความงมงาย หลงไหล เกิดโทษแก่ตนเองและสังคม เพราะพระพุทธศาสนา
เป็นศาสนาแห่งป๎ญญา ไม่ว่ามีความเชื่อในสิ่งใด สิ่งนั้นจะต้องได้รับการพินิจพิเคราะห์ ถึงความ
ถูกต้อง ดีงาม เป็นไปเพ่ือความสงบสุข พ้นจากความทุกข์ แต่สัทธาประเภทนี้ เมื่อได้รับการฝึกฝน ก็
จะทําให้เกิดป๎ญญาได้ โดยการสร้างศรัทธาต้องอาศัยป๎จจัยทั้ง 2 ประการ คือ ปรโตโฆสะ อันเป็น
ความพอใจในเหตุผลเบื้องต้นของคําสอน หรือความเชื่อในความมีเหตุมีผลน่าไว้วางใจของตัวผู้สอน
เอง จึงมีการรับฟ๎ง การศึกษาอบรม เกิดความเข้าใจเพ่ิมขึ้น มองเห็นเหตุผลด้วยตนเอง  โดยอาศัย 
โยนิโสมนสิการ  ช่วยให้ความเชื่อนั้นเป็นไปในทางท่ีถูกต้อง หรือเป็นไปเพ่ือป๎ญญา จึงกล่าวได้ว่าการ
สร้างศรัทธาที่ถูกต้องก็คือการสร้างป๎ญญานั้นเอง โดยมีเป้าหมายสูงสุดของศรัทธาที่ทําให้เห็นโลก
ตามความเป็นจริง ไม่ใช่เห็นโลกตามที่เราอยากให้เห็น ว่าเป้าหมายของศรัทธาคือความสุขสูงสุด  ก็
คือ นิพพาน ในการปฏิบัติตามขั้นตอนทั้ง 3 ระดับ คือ ศีล สมาธิ ป๎ญญา ย่อมเกิดขึ้น ในการใช้
เหตุผลเชิงจริยธรรมทางพระพุทธศาสนามีจุดเริ่มต้น จากการรู้จักคิดใคร่ครวญด้วยเหตุผล จะนําไปสู่
ความเห็นชอบทางป๎ญญา และเม่ือความเห็นชอบทางป๎ญญาเกิดขึ้นแล้ว แนวทางด้านป๎ญญาที่เผชิญ
ย่อมเกิดขึ้น นั่นก็คือความเป็นผู้มีวิจารณญาณ อันเป็นการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องตามหลักจริยธรรม
ตามหลักคําสอนเกี่ยวกับการครองชีวิตที่ถูกต้องสมบูรณ์ของมนุษย์ซึ่งนําไปสู่จุดหมาย คือการดับ
ทุกข์ เพราะเหตุนี้ นิพพาน เป็นอายตนะอย่างหนึ่ง ซึ่งมีอยู่จริง แต่นิพพานนั้นไม่สามารถอธิบายได้
ด้วยภาษาที่ใช้กันอยู่ เหมือนกับไม่สามารถอธิบายได้ว่าไฟจากดวงเทียนที่ดับแล้วไปอยู่ที่ใดหรือทิศ
ใด ดังนั้นสารัตถะของนิพพานก็คือความมีอยู่ แต่อธิบายด้วยภาษาทั่วไปได้ เราจะพูดถึงนิพพานได้
โดย 2 นัย ได้แก่ (1) นัยเชิงลบ (Negative) แสดงในแง่ที่ว่าปฎิเสธ เช่นนิพพานไม่มีความทุกข์ความ
เดือดร้อน หรือไม่มีกิเลสใดๆ เหลืออยู่เลย (2) นัยเชิงบวก (Positive) แสดงในเชิงรับรอง เช่น 
นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง ไม่มีภาวะอย่างอ่ืนสุขยิ่งกว่า ดังที่ พระพุทธศาสนาเชื่อว่า  นิพพานเป็น
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สภาพจิตที่ว่างเปล่าจากกิเลส คือโลภ โกรธ หลง เมื่อบุคคลมีสภาพจิตดังกล่าวนี้  เมื่อตายไป 
วิญญาณหรือจิต ซึ่งประกอบด้วย เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็ไม่ต้องไปเกิดที่ไหนอีก ผู้ถึง
นิพพานจึงสิ้นทุกข์อันเกิดจาก เกิด แก่ เจ็บ ตาย โดยสิ้นเชิงเข้าถึงจุดหมายสู งสุดของพุทธปรัชญา
อย่างแท้จริง 
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การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ 
ในเขตการปกครองคณะสงฆ ์ภาค 11 

DEVELOPMENT OF ADMINISTRATIVE EFFICIENCY OF SANGKHA  IN THE DISTRICT LEVEL 
OF ADMINISTRATIVE SANGKHA AT THE SANGKHA  ADMINISTRATIVE IN REGION 11  

 
พระมหาวิศิต  ธีรวํโส (กลีบม่วง)  

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน และปัญหาอุปสรรคการ
ปฏิบัติงานของพระสังฆาธิการระดับอําเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 11  2) ศึกษาหลักพุทธ
ธรรมและทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระสังฆาธิการ  และ  
3) เพ่ือนําเสนอแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระสังฆาธิการ
ระดับอําเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 11 ผลการวิจัย พบว่า 
 1.  สภาพปัจจุบันในการปฏิบัติงานด้านการปกครองโดยภาพรวมมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับ
มาก (µ=4.16) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ด้านการระงับอธิกรณ์ชั้นเจ้าคณะตําบลส่วนด้านอ่ืนๆ อยู่
ในระดับมากทุกด้าน ส่วนปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการปกครอง พบว่ามีปัญหาอุปสรรคทุก
ด้าน อันเนื่องจากมีความรู้ความเข้าใจในบทบัญญัติทางวินัยสงฆ์เกี่ยวกับการระงับอธิกรณ์ด้านต่าง ๆ 
ไม่ชัดเจน ทําให้มีความน่าเชื่อถือน้อยในกระบวนการตัดสินแก้ไขปัญหา ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ
โดยเฉพาะมีน้อย และมีทักษะและเทคนิคในการให้คําปรึกษาการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องที่ต้องได้รับการ
พัฒนา นอกจากนั้นยังมีปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน คือ อายุของผู้ปฏิบัติหน้าที่ 
ปัญหาสุขภาพ ความรู้ความเข้าใจในบทบัญญัติทางวินัยสงฆ์ ตลอดทั้งทักษะและเทคนิคการปฏิบัติงาน
เฉพาะด้าน 
 2. หลักพุทธธรรมที่ประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระสังฆาธิการให้มี
ประสิทธิภาพนั้นใช้หลักอิทธิบาท 4 ประกอบด้วย ฉันทะ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน วิริยะ ความเพียร
พยายามในการปฏิบัติงาน  จิตตะ การเอาใจฝักใฝ่ในการปฏิบัติงาน  วิมังสา การใคร่ครวญหาเหตุผลในการ
ปฏิบัติงานอันเป็นความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน ส่วนทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการปกครอง
ของพระสังฆาธิการให้มีประสิทธิภาพ ใช้หลัก Deming Circle Theory : PDCA ประกอบด้วย P (Plan) มีการ
วางแผน เตรียมความพร้อม D (Do) มีการลงมือปฏิบัติ ดําเนินการให้เป็นไปตามแผน C (Check) มีการตรวจสอบ
ผลการดําเนินงานตามแผน  A (Act) มีการปรับปรุงแก้ไขตามแผนงานนั้น 
 3. แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระสังฆาธิการระดับ
อําเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 11 พบว่า ด้านการดําเนินการปกครอง มีแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจน     

                                                           
  หลักสตูรพุทธศาสตรดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 
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สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน มีผู้รับผิดชอบดําเนินการตามรูปแบบและกระบวนการตามแผนงาน 
ด้านการควบคุมและส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์ มีการจัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานแบบอย่างการ
ปฏิบัติงานที่ดี  มีระบบการติดตามดูแลให้ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานชัดเจน  ด้านการระงับอธิกรณ์  
จัดอบรม หลักสูตรการระงับอธิกรณ์สําหรับพระสังฆาธิการโดยเฉพาะ เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติให้ถูกต้อง
ตามหลักพระธรรมวินัยและกฎหมายบ้านเมือง ด้านการแก้ไขข้อขัดข้องชั้นเจ้าคณะตําบล จัดอบรม
ระเบียบกฎหมาย หลักการ และกระบวนการคิดในการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย
และกฏหมายบ้านเมือง มีระบบเครือข่ายในการปฏิบัติงานให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องชัดเจน  
การควบคุมบังคับบัญชา กําหนดแนวทางข้อปฏิบัติที่ดีในการอยู่ร่วมกันที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัยและ
กฎหมายบ้านเมือง พัฒนาทักษะและเทคนิคด้านต่าง ๆ ในการควบคุมบังคับบัญชา และการตรวจการ
และประชุมคณะสงฆ์ มีแผนการดําเนินงานตรวจการและแผนการประชุมคณะสงฆ์ชัดเจน มีการสรุป
บันทึกและรายงานการตรวจการและการประชุมที่ชัดเจนเป็นปัจจุบัน 
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ABSTRACT 
The Objectives of this research were; 1) to study the present conditions 

and problems of duty performance of administrative sangkha in District level at the 
Sangkha Administrative Region 11, 2) To study Buddhadhamma and theory related 
to duty performance of administrative sangkha at District level at Sangkha 
administrative region 11 and 3) To propose the guideline for the duty performance 
efficiency development of administrative monks at District level at Sangkha 
administrative region 11 

The Research findings were as follows:  
1. Propose condition of administration by overall was effective at high level, 

µ=4.16. The aspect with highest average score was the conflict solution at Sub-District 
level. All other aspects were at high level. The problems of administration were 
concerned with problems at all aspects, because of unclear understanding of rules and 
regulations in conflict resolution. This also caused untrustworthiness in justice process. 
Experts in laws and order were limited. The expertise in justice process needed be 
developed. Another factors effecting the duty performance efficiency was the age, 
health, knowledge in Sangkha rules of laws as well as the technique of issue handling 
with specific expertise. 
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2. Buddhadhamma that could be applied to effective Administrative 
Sangkha administration was Itthipadga 4; Chanta, aspiration to work, Viriya, effort to 
perform duty, Chitta, paying attention to work and Vimamsa, examining cause and effects 
of duty performance which was the responsibility. For the theory related to 
administrative sangkhas’ effective administration was Deming Circle Theory: PDCA: P; 
plan, well preparation, D; do,actual doing according the plan, C; Check, checking the 
result of performance according to the plan, A; act, improving performance according the 
plan. 

3. Guidelines for performance efficiency development of administrative 
sangkha at Sub-District level at the Sangkha administrative Region 11 found that: 
Administration; there was clear working plan with responsible units that was appropriate 
to the present situations, Sangha Affairs Controlling and Promotion; there were training, 
seminar and educational tour to learn from good examples and clear monitoring, 
morales and reward appraisal system, Conflict resolution; there was curriculum of 
conflict management and resolution specifically designed for administrative sangkha in 
order to resolve the conflicts according to Dhamma-Vinaya and the laws of the country, 
Conflict and Problem resolution at Sub-District level; there was training in law and order, 
rules and regulations, concept and principle of conflict resolution according to Dhamma-
Vinaya and the laws of the country. There was networking system to help one another 
to solve the conflicts and problems effectively, Controlling and directing; there was clear 
direction for living together in harmony and by Dhamma-Vinaya and the laws of the 
country. While skill and controlling techniques development, Inspection and Sangkha 
Meeting were clearly plan for regular inspection and meeting with up-to-date record. 

 

Keywords : administrative monks, development, duty performance efficiency 
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1. บทน า 
 การปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระสังฆาธิการระดับอําเภอในเขตการปกครองคณะ
สงฆ์ภาค 11 มีการปฏิบัติงานด้านการปกครอง พบว่า พระสังฆาธิการที่มีตําแหน่งทางการปกครอง 
มีอายุพรรษาสูงวัย ปัญหาสุขภาพ มีประสบการณ์และความสามารถในการปฏิบัติงานบริหารกิจการ
คณะสงฆ์น้อย  มีความรู้ความเข้าใจในพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ 
ระเบียบ คําสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช และคําสั่งผู้บังคับบัญชาเหนือตนยังไม่
ลึกซึ้งชัดเจน ระบบการทํางานยังไม่เป็นรูปธรรมชัดเจน  ยังขาดความเข้มงวดในการควบคุมดูแล
จริยาวัตรของพระสงฆ์อย่างใกล้ชิด ขาดความต่อเนื่องในการดําเนินการควบคุมหรือส่งเสริม ระบบ
การบริหารจัดการรายได้ของวัดยังไม่เป็นระบบชัดเจน ระบบการควบคุมด้านการก่อสร้างยังไม่
ชัดเจน ไม่มีระบบการสร้างแรงจูงใจในการเรียนบาลี-นักธรรม การส่งเสริมการเผยแผ่หลักธรรมขาด
เอกภาพในการปฏิบัติ พระสงฆ์ผู้เผยแพร่ยังขาดหลักจิตวิทยาในการปฏิบัติงาน ยังมีความรู้ความ
เข้าใจกฎหมายบ้านเมืองที่มีส่วนเชื่อมโยงกับพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคมยังไม่ชัดเจน ขาด
ทักษะเทคนิคเฉพาะด้าน ไม่มีความมั่นใจในการตัดสินใจอธิกรณ์ที่เกิดขึ้น  มีความรู้ความเข้าใจใน
พระธรรมวินัย กฎหมาย กฎระเบียบมหาเถรสมาคมยังไม่ลึกซึ้งเพียงพอ มีความสามารถแก้ปัญหา
ตามหลักวิชาการสมัยใหม่น้อย  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมีน้อย  ระบบการรายงานผลการปฏิบัติงาน
ยังไม่ชัดเจน ยังสับสนในบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานของตน และขาดทักษะการใช้เคร่ืองมือ
สื่อสารเทคโนโลยีสมัยใหม่ ควรได้รับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจกระบวนการบังคับบัญชา ยังต้อง
เพ่ิมทักษะและเทคนิคในการบริหารจัดการบุคคล และไม่สามารถนํานโยบายสู่การปฏิบัติให้เป็นไป
ตามเป้าหมายที่กําหนด ขาดความเข้มงวดในการควบคุมบังคับบัญชา การร่วมมือในการวางแผน
ปกครองร่วมกับคณะสงฆ์มีน้อย อายุวัยพรรษาต่างกันมาก ยากแก่การควบคุมบังคับบัญชา ด้านการ
ตรวจการคณะสงฆ์และประชุมพระสังฆาธิการ พบว่า ระบบการตรวจการคณะสงฆ์ท่ียังไม่ชัดเจน 
จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระสังฆาธิการระดับอําเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์  ภาค 11  
เพ่ือนําข้อมูลมาใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการปกครองของ
พระสังฆาธิการ และเป็นข้อมูลในการวางแผนการปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระสังฆาธิการ
ระดับอําเภอและระดับอื่น ๆ ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1  เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน และปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติงานของพระสังฆาธิการ   

ระดับอําเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 11 
 2.2  เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการปกครอง  

ของพระสังฆาธิการ 
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 2.3  เพ่ือนําเสนอแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการปกครองของ  
พระสังฆาธิการระดับอําเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 11 
 

3. ขอบเขตการวิจัย 
 3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กําหนดขอบเขตด้านเนื้อหาตามประเด็นที่ศึกษาเกี่ยวกับสภาพ
การปฏิบัติงานด้านการปกครอง ปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงานด้านการปกครอง ได้แก่ ด้านการ
ดําเนินการปกครองคณะสงฆ์  ด้านการควบคุมและส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์  ด้านการระงับอธิกรณ์
ชั้นเจ้าคณะตําบล  ด้านการแก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าคณะตําบล ด้านการควบคุมบังคับบัญชาคณะ
สงฆ์  ด้านการตรวจการคณะสงฆ์และประชุมพระสังฆาธิการ  หลักพุทธธรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการปกครอง และการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้าน
การปกครองของพระสังฆาธิการระดับอําเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์  ภาค 11  
 3.2 ขอบเขตด้านตัวแปร ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยกําหนดตัวแปร คือ ตัวแปรต้น ได้แก่ 
การปฏิบัติงานด้านการปกครองของคณะสงฆ์ ภาค 11  ตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานด้านการปกครองคณะสงฆ์  
 3.3 ขอบเขตด้านประชากร/ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
  3.3.1 ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ   ผู้ให้ข้อมูลสําคัญในการสัมภาษณ์  คือ พระสังฆาธิการในเขต
การปกครองคณะสงฆ์ ภาค 11 ใน 8 ระดับ ได้แก่ 1) พระสังฆาธิการระดับภาค 2) พระสังฆาธิการ
ระดับจังหวัด  3) พระสังฆาธิการระดับอําเภอ  4) พระสังฆาธิการระดับตําบล 5) พระเลขานุการเจ้าคณะ
อําเภอ 6) ข้าราชการที่เกี่ยวข้อง  7) ผู้ทรงคุณวุฒิหรือนักวิชาการ 8) ผู้นําชุมชน ในเขตจังหวัด
นครราชสีมา  จังหวัดชัยภูมิ  จังหวัดบุรีรัมย์  และจังหวัดสุรินทร์  จํานวน 25 รูป/คน  และ 
ผู้ทรงคุณวุฒิในการสนทนากลุ่ม  ได้แก่ เลขานุการเจ้าคณะภาค 11  พระ  สังฆาธิการ ข้าราชการที่
เกี่ยวข้อง  นักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการปฏิบัติงานด้านการปกครองคณะสงฆ์ ในจังหวัด
นครราชสีมา  จังหวัดชัยภูมิ  จังหวัดบุรีรัมย์  และจังหวัดสุรินทร์  จํานวน  10  รูป หรือคน  
  3.3.2  ประชากร  คือ พระสังฆาธิการระดับอําเภอ ได้แก่ เจ้าคณะอําเภอและรองเจ้า
คณะอําเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 11 จํานวน 4 จังหวัด ได้แก่  จังหวัดนครราชสีมา  
จังหวัดชัยภูมิ  จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์  จํานวน 180 รูป (สํานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ,2555) 
 3.4 ขอบเขตด้านพื้นที่ ผู้วิจัยกําหนดเลือกพ้ืนที่วิจัยในเขตปกครองคณะสงค์ ภาค 11 
ของพระสังฆาธิการระดับอําเภอ ใน 4 จังหวัด  คือ  จังหวัดนครราชสีมา  จังหวัดชัยภูมิ  จังหวัดบุรีรัมย์  
และจังหวัดสุรินทร์   
 3.5 ขอบเขตด้านระยะเวลา ผู้วิจัยกําหนดช่วงเวลาในการทําวิจัยครั้งนี้ ระหว่างตั้งแต่
เดือนมกราคม  2558 – ธันวาคม  2559 รวม 24 เดือน 
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4. วิธีด าเนินการวิจัย  
 การวิจัยเรื่องนี้ผู้วิจัยจะได้นําเสนอ วิธีดําเนินการวิจัย กระบวนการวิจัย และขั้นตอนการ
ดําเนินงาน ดังนี้ 
 4.1 รูปแบบการวิจัย  ผู้วิจัยได้กําหนดการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods 
Research) ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) คือ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) กับพระสังฆาธิการและบุคคลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสภาพ ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
ด้านการปกครองของคณะสงฆ์ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 11 จํานวน 25 รูปหรือคน  การจัด
สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยพระสงฆ์และผู้เชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาพระสังฆาธิการ 
ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพระสังฆาธิการ  
จํานวน 10 รูปหรือคน และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการแจกแบบสอบถาม
แก่พระสังฆาธิการระดับอําเภอ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 11 จํานวน 180 รูป  
 4.2 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญและประชากร  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการสัมภาษณ์  ได้แก่ พระ
สังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงค์ ภาค 11 ทั้งระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ ระดับ
ตําบล พระเลขานุการ และผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง จํานวน 25 รูปหรือคน  ผู้ทรงคุณวุฒิในการ
สนทนากลุ่ม ได้แก่ เลขานุการเจ้าคณะภาค 11   พระสังฆาธิการ  ข้าราชการที่เกี่ยวข้อง  ผู้ทรงคุณวุฒิ
หรือนักวิชาการ ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  จังหวัดชัยภูมิ  จังหวัดบุรีรัมย์  และจังหวัดสุรินทร์  จํานวน  
10  รูปหรือคน ประชากร ได้แก่ เจ้าคณะอําเภอและรองเจ้าคณะอําเภอ ในเขตการปกครองคณะ
สงฆ์ ภาค 11 จํานวน 180 รูป โดยการเลือกแบบเจาะจงเฉพาะเจ้าอําเภอและรองเจ้าคณะอําเภอใน
เขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 11 เท่านั้น  
 4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยกําหนดเครื่องมือออกเป็น 2 
อย่าง คือ แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม  โดยดําเนินการสร้างตามกรอบแนวคิดการวิจัยและ
พัฒนาขึ้นตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ   
 4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  4.4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ที่ไม่มีโครงสร้าง จํานวน 25 รูป/คน โดยผู้วิจัยจะส่ง
หนังสืออย่างเป็นทางการ จากผู้อํานวยการหลักสูตร รัฐประศาสนศาสนดุษฎีบัณฑิต เพ่ือขอ
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้วยตนเองพร้อมกับบริบทเนื้อหาต่าง ๆ ที่ใช้ในการสัมภาษณ์ และกําหนด วัน 
เวลา สถานที่ และสัมภาษณ์ตามประเด็นคําถาม และขออนุญาตบันทึกเสียงและภาพนิ่ง  และ การ
เก็บรวบรวมข้อมูลการจัดสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ซึ่งผู้วิจัยใช้การสนทนา
กลุ่มแบบไม่มีโครงสร้าง โดยผู้วิจัยจะส่งหนังสืออย่างเป็นทางการจากผู้ อํานวยการหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต เพ่ือขอเข้าร่วมสนทนากลุ่มพร้อมกับบริบทเนื้อหาต่าง ๆ ที่ใช้ในการ
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สนทนากลุ่มล่วงหน้า และกําหนด วัน เวลา และสถานที่ในการสนทนากลุ่ม ในขณะการสัมภาษณ์ 
ผู้วิจัยจะขออนุญาตจากผู้เชี่ยวชาญบันทึกเสียงและภาพนิ่ง 
  4.4.2  การเก็บรวมรวบข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ การแจกแบบสอบถามแก่พระสังฆาธิ
การในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 11 จํานวน 180 รูป โดยดําเนินการเก็บข้อมูลตามขั้นตอน 
ดังนี้ 
  1) ผู้วิจัยได้ดําเนินการขออนุมัติหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถึง
พระสังฆาธิการระดับอําเภอในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 11   
  2)  ผู้วิจัยนําหนังสืออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล เสนอต่อเจ้าคณะจังหวัด ประกอบด้วย 
จังหวัดสุรินทร์ นครราชสีมา ชัยภูมิ และบุรีรัมย์ เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูล  
  3) ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกจ่ายแบบสอบถามกับกลุ่มประชากร คือ 
เจ้าคณะอําเภอ และรองเจ้าคณะอําเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 11 ด้วยตนเอง  
 4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  4.5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ การ
สัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้วิจัยจะนําข้อมูลที่ได้มาทําการอธิบายความ ตีความ 
และแปลความตามนัยยะที่ผู้ให้ข้อมูลอาจจะแสดงออกจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วน
ร่วมวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา  (Content Analysis Technique) แบบพรรณนา
ความและการอธิบายความเพ่ือให้เหตุผลที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์มากที่สุด และการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัยพระไตรปิฏก  เกี่ยวกับหลักพุทธธรรมและทฤษฎีเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระสังฆาธิการ เพ่ือนําเป็นกรอบในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระสังฆาธิการระดับอําเภอ ในเขตการปกครอง
คณะสงฆ์  ภาค 11 
  4.5.2  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
ได้แก่ การหาค่าความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามโดยการตรวจสอบความความสอดคล้อง
ระหว่างนิยามปฏิบัติการที่ผู้วิจัยกําหนดไว้กับข้อมูลที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมา (IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญจํานวน 
5 ท่าน และหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-
Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)  และผู้วิจัยได้ดําเนินการนําข้อมูลแบบสอบถามที่
ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ลงในแบบลงรหัส (Coding Form) และทําการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์  ตอนที่ 1 วิเคราะห์โดยการหาค่าร้อยละ 
(Percentage) ตอนที่  2 วิ เคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)   
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5. ผลการวิจัย 
 1.  สภาพปัจจุบันและปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติงานของพระสังฆาธิการระดับอําเภอ ในเขตการ
ปกครองคณะสงฆ์ ภาค 11  พบว่า  สภาพการปฏิบัติงานด้านการปกครองโดยภาพรวมมีประสิทธิภาพอยู่ใน
ระดับมาก ส่วนปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติงาน พบว่า มีปัญหาด้านการปฏิบัติงานด้านการปกครองทุกด้าน 
อันเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในบทบัญญัติทางวินัยสงฆ์เกี่ยวกับการระงับอธิกรณ์ด้านต่าง ๆ ทํา
ให้ขาดความน่าเชื่อถือในกระบวนการตัดสิน ในการแก้ไขปัญหา ยังขาดผู้ที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ 
และยังขาดทักษะและเทคนิคในการให้คําปรึกษาการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น นอกจากนั้นยังมี
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ คือ อายุของผู้ปฏิบัติหน้าที่ ปัญหาสุขภาพ ขาดความรู้ความเข้าใจใน
บทบัญญตัิทางวินัยสงฆ์อย่างถ่องแท้ ขาดทักษะและเทคนิคเฉพาะด้าน 
 2. หลักพุทธธรรมที่ประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระสังฆาธิการให้มี
ประสิทธิภาพนั้นใช้หลักอิทธิบาท 4 ส่วนทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระ
สังฆาธิการให้มีประสิทธิภาพ ใช้หลัก Deming Circle Theory : PDCA ประกอบด้วย  P (Plan) มีการ
วางแผน เตรียมความพร้อม D (Do) มีการลงมือปฏิบัติ ดําเนินการให้เป็นไปตามแผน C (Check) มี
การตรวจสอบผลการดําเนินงานตามแผน  A (Act) มีการปรับปรุงแก้ไขตามแผนงานนั้น 
 3. แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระสังฆาธิการระดับ
อําเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 11  พบว่า ด้านการด าเนินการปกครอง มีแผนการบริหารคณะ
สงฆ์ ระดับจังหวัด อําเภอและของวัด มีการบูรณาการกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างวัด อําเภอ และ
จังหวัด มีคณะกรรมการและตัวแทนระดับต่าง ๆ ด้านการควบคุมและส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์ 
การได้รับการอบรม สัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ศึกษาดูงาน เกี่ยวกับกิจการคณะสงฆ์ วิเคราะห์
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ด้านการระงับอธิกรณ์  ศึกษาอบรม ทําความ
เข้าใจระเบียบ กฏข้อบังคับของสงฆ์ กฎหมายบ้านเมือง สําหรับพระสังฆาธิการโดยเฉพาะ ด้านการ
แก้ไขข้อขัดข้อง กําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานในการแก้ปัญหาชัดเจน แก้ไขปัญหาด้วยวิธีการที่
ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยเกิดความเป็นธรรม การควบคุมบังคับบัญชา พระสังฆาธิการต้อง
กําหนดข้อปฏบัติในการอยู่ร่วมกัน ใช้หลักพุทธธรรมในการควบคุมบังคับบัญชา มีระบบส่งเสริม
สร้างขวัญและกําลังใจแก่พระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ และการตรวจการและประชุมคณะสงฆ์ มี
แผนการดําเนินงานตรวจการและแผนการประชุมคณะสงฆ์ชัดเจน อบรมเทคนิคการตรวจการและ
การประชุมสําหรับพระสังฆาธิการ  
 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
 ในการวิจัยเรื่องนี้ผู้วิจัยขอนําประเฉพาะประเด็นแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานด้านการปกครองพระสังฆาธิการระดับอําเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 11 มา
เป็นประเด็นในการอภิปราย โดยมีประเด็นสําคัญ ดังนี้  



501วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

๙ 

 
 

การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพระสังฆาธิการระดับอําเภอ ในเขตการ
ปกครองคณะสงฆ์ภาค 11  ด้วยหลักอิทธิบาท 4 และหลัก PDCA จะทําให้การปฏิบัติงานด้านการ
ปกครองของพระสังฆาธิการระดับอําเภอเกิดประสิทธิภาพ เพราะจะทําให้ผู้ปฏิบัติมีการวางแผน มี
เป้าหมาย มีแผนงาน กระบวนการ ลงมือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง การตรวจสอบ ติดตามผลและ
ความก้าวหน้าของงานเก็บสถิติเพ่ือเป็นข้อมูลในการประเมิน และเปรียบเทียบกับแผนงานที่วางไว้  
และนําผลการปฏิบัติงานพร้อมข้อมูลสถิติมาประเมินหาเหตุและผลแห่งความสําเร็จ สอดคล้องกับ
แนวคิด พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) (2543)  ได้กล่าวถึงอิทธิบาท 4 : ทางแห่งความสําเร็จ เมื่อ
ใจฝักใฝ่ก็ทํางานด้วยความแน่วแน่จริงจัง สภาพที่จิตแน่วแน่อยู่กับสิ่งที่กระทํานั้น เมื่อมีสมาธิและใจ
ที่รักนั้น ทํางานด้วยใจรัก ใจก็เป็นสุข ตั้งใจทําเต็มที่ มีความเพียรพยายาม ผลสําเร็จของงานก็เป็น
ผลสําเร็จที่ดี เรียกว่านําไปสู่ความเป็นเลิศของงานนั้น สอดคล้องกับวีรพงษ เฉลิมจิระรัตน (2547)  
กลาววา วงล้อ เดมม่ิง หรือวงลอ PDCA คือวิธีการที่เปนขั้นตอนในการทํางานใหงานเสร็จอยางถูกต
องอย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได ซ่ึงประกอบด้วย การวางแผน (Plan) การนําแผนไปสูการ
ปฏิบัติ (Do) การตรวจสอบผลการ ปฏิบัติงาน (Check) และการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาที่ทําใหงาน
ไมบรรลุเปาหมายตามแผนที่วางไว (Act) ดังนั้นการหมุนวงลอเดมมิ่ง (PDCA) อยางตอเนื่อง จึงเป
นสิ่งสําคัญที่ทําใหการบริหารงาน บรรลุเปาหมายที่ตั้งไว้อยางมีประสิทธิภาพ 
 ด้านการด าเนินการปกครอง  ต้องมีการกําหนดแผนปฏิบัติงานของพระสังฆาธิการระดับ
อําเภอให้ชัดเจน โดยให้มีรูปแบบการเก็บข้อมูลที่เก่ียวข้องให้เป็นแนวเดียวกัน มีการวางแผนรวมกัน 
มีการวางแผนร่วมกัน มีแผนบริหารสงฆ์ ระดับจังหวัด อําเภอและของวัด สอดคล้องกับวัฒนธรรม
ประเพณีของสังคม เพ่ือให้เกิดฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา อยู่เสมอ ควรจัดให้มีงบประมาณ
สนับสนุน ส่งเสริม ประกาศเกียรติคุณ บุคลากรผู้มีส่วนส่งเสริมการศึกษาให้เจริญรุ่งเรือง สอดคล้อง
กับแนวคิดของ พระพุทธวรญาณ (ทองย้อย  กิตฺติทินฺโน) (2548) กล่าวว่า งานปกครองเป็นงานของ
ผู้นําเป็นงานลึกซ้ึงกว้างขวางยิ่งใหญ่และละเอียดอ่อนยิ่งกว่างานทั้งหลายและเป็นงานที่ทําไม่สําเร็จ
ต้องคอยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาถ้างานปกครอง
ดําเนินไปอย่างใดงานอ่ืนๆก็จะดําเนินไปอย่างนั้น    
 ด้านการควบคุมและส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์ พระสังฆาธิการที่ปฏิบัติหน้าที่ต้องมีการ
อบรม สัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ศึกษาดูงาน เกี่ยวกับกิจการคณะสงฆ์ รวมทั้งกระตุ้นการทํางาน
อย่างเป็นระบบ มีระบบการติดตามดูแลให้ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน จัดให้มีการประเมิน
ตรวจสอบ คุณภาพ ประสิทธิภาพของงาน ฝึกทักษะต่าง ๆ ที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงาน การ
วิเคราะห์ปรับปรุงการจัดกิจกรรมสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน สอดคล้องกับพระโชติ  บดีรัฐ(2554) 
ได้วิจัยเรื่อง การบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 4 เพ่ือความมั่นคง
แห่งพระพุทธศาสนา  ผลการวิจัยพบว่า  แนวทางการพัฒนาการบริหารคน การบริหารภาระงาน 
และการบริหารองค์กรของพระสังฆาธิการ ควรมีวิธีการพัฒนาคนให้เก่ง มีความรู้ความสามารถ ให้มี
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ความรู้ความเข้าใจหลักพระศาสนาที่ถูกต้อง โดยวิธีการส่งเสริมให้พระสังฆาธิการมีการศึกษาและ
พัฒนาภาวะผู้นํา มีการพัฒนาสมรรถนะภาระงานด้านการบริหาร โดยอบรมให้พระสังฆาธิการให้
เป็นผู้นําในการพัฒนาจิตใจ จริยธรรม คุณธรรม และให้มีความรู้และทักษะในเรื่องการป้องกันไม่ให้
พุทธศาสนิกชนเสื่อมศรัทธาในพระพุทธศาสนาและตั้งมั่นความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา
อย่างยั่งยืนต่อไป  

 ด้านการระงับอธิกรณ์ พระสังฆาธิการที่จะทําหน้าที่ในการระงับอธิกรณ์ ต้องศึกษา
อบรม ทําความเข้าใจระเบียบ กฏข้อบังคับของสงฆ์ กฎหมายบ้านเมือง สอดคล้องกับงานวิจัยของ
พระเทพปริยัติเมธี (สฤษฏิ์ สิริธโร) ได้วิจัยเรื่อง กระบวนการสร้างความปรองดองในสังคมไทยตาม
รูปแบบพุทธวิธีการชําระอธิกรณ์  พบว่า หลักการและวิธีการทางพระพุทธศาสนา เน้นวิธีการ
ป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้ง โดยอาศัยหลักพุทธธรรมนําไปเป็นฐานหรือเครื่องมือในการเยียวยา
ทางจิตใจ การใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ การเล่าความจริงและการชดเชย เพ่ือส่งเสริม
ความเข้มแข็งในกระบวนการสร้างความปรองดองในสังคมไทยได้อย่างมั่นคงและบังเกิดสันติสุข
พร้อมทั้งความเจริญรุ่งเรืองให้แก่สังคมไทย (พระเทพปริยัติเมธี (สฤษฏิ์ สิริธโร),2557) 
 ด้านการแก้ไขข้อขัดข้อง พระสังฆาธิการจะต้องศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการแก้ไข
ปัญหา ให้เป็นไปตามหลักพระธรรมวินัยและกฎหมายบ้านเมือง จัดลําดับสําคัญของปัญหาที่เกิดขึ้น 
กําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานในการแก้ปัญหาชัดเจน  สอดคล้องกับงานวิจัยอธิเทพ ผาทา  ได้
ศึกษาเรื่อง  การศึกษารูปแบบและกระบวนการแก้ปัญหาในพระพุทธศาสนาเถรวาท : ศึกษาเฉพาะ
กรณีอธิกรณสมถะ 7 และ กฎนิคหกรรมของมหาเถรสมาคมในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบที่ 2) พ.ศ. 2535  พบว่า กระบวนการแก้ไขปัญหาควรมีการประยุกต์รูปแบบ
และกระบวนการแก้ไขปัญหาคณะสงฆ์ให้สอดคล้องกับพระธรรมวินัยและเหมาะสมกับยุคสมัย ด้วย
การจัดการศึกษาเพ่ือให้คณะสงฆ์ทุกระดับมีความรู้เกี่ยวกับหลักพระธรรม วินัยและกฎหมาย
โดยเฉพาะวิธีการดําเนินการตามกระบวนการของพระราชบัญญัติและกฎนิคหกรรมรวมถึงกฏของ
มหาเถรสมาคมอ่ืนๆโดยการร่วมมือของ สถาบันการศึกษาและหน่วยงานด้านการปกครองคณะสงฆ์
และรัฐบาลเพ่ือให้คณะสงฆ์ สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 

 ด้านการควบคุมบังคับบัญชา พระสังฆาธิการต้องกําหนดข้อปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันที่ไม่
ขัดต่อพระธรรมวินัยในเขตปกครอง ใช้หลักพุทธธรรม หลักธรรมาภิบาลในการควบคุมบังคับบัญชา 
มีระบบส่งเสริมสร้างขวัญและกําลังใจแก่พระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ จัดระบบดูแลช่วยเหลือแก่
พระสงฆ์ที่ต้องการความช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน ตลอดจนพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ทั้งทางธรรม
และทางโลกให้สามารถรู้เท่าทันโลกปัจจุบัน สอดคล้องกับงานวิจัยของพระครูพิพิธพัฒนโสภณ 
(สุบิน สุเมโธ) (2557) ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ตามหลักอปริหานิยธรรม  
ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 2  ผลการวิจัยพบว่า ควรมีการส่งเสริมให้มีความเข้มงวดกวดขันในพระ
วินัย ตลอดทั้งกฎและระเบียบและกฎหมายบ้านเมืองที่เกี่ยวข้อง โดยให้ยึดปฏิบัติทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน 
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หากเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น ก็ให้มีการผ่อนผันอนุโลมอาศัยหลักพรหมวิหารธรรมและพระวินัยเป็นที่ตั้ง 
มิให้มีการตัดสินด้วยอํานาจแห่งอคติ แต่ให้คํานึงถึงความถูกต้องและเหมาะสมตามพระพุทธบัญญัติโดย
ใช้วิธีการ “เข้มงวด กวดขัน ผ่อนผัน และอนุโลม” ตามลําดับสถานการณ์ต่างๆ  
    การตรวจการและประชุมคณะสงฆ์ พระสังฆาธิการต้อง มีระบบการรายงานการตรวจ
การหรือบันทึกการตรวจการหรือการประชุมสงฆ์ที่ชัดเจน หมั่นพิจารณาตรวจสอบการทํางานให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับงานวิจัยของพระครูสุตธรรมพิทักษ์ (น้ําผึ้ง สุธมฺโม) (2558) 
 ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   ผลการวิจัยพบว่า พระ
สังฆาธิการทุกระดับควรจะมีการประชุมตามมติของเถรสมาคม ถือว่าเป็นการประชุมรับนโยบาย 
ปรึกษา แนะนํา แก้ไขทุกปัญหา ทุกระดับ เป็นแนวทางเดียวกันตลอดสาย ควรจะมีการรายงานการ
ประชุมในทุกระดับให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบด้วย ควรจะมีการจัดการประชุมอย่างต่อเนื่องในหมู่
ผู้บริหารพระสังฆาธิการ พร้อมเพรียงกันประชุม ต้องเคารพกฎระเบียบ มีมารยาทที่ดีในการประชุม 
เคารพประธานในการประชุมทราบ 
 แนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพระสังฆาธิการระดับ
อําเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 11 จากการสัมภาษณ์ สามารถสรุปเป็นองค์ความรู้ที่สามารถ
นําไปปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพได้ดังนี้  P = พร้อมสรรพ (Perfection หรือ Provider) หมายถึง มี
การวางแผน มีการจัดทําแผน การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพระสังฆาธิการทุกระดับชั้นใน
เขตการปกครองคณะสงฆ์ทุกด้าน O = ขับเคลื่อน (Operation) หมายถึง มีการจัดการองค์กร กําหนด
โครงสร้างภาระงานต่าง ๆ การจัดองค์กรให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงบุคลากรเป็นหลัก
จัดแบ่งตามความสามารถที่เป็นจริง C = เพ่ือนร่วมงาน (Companion หรือ Company) หมายถึง มีการ
ดําเนินงานด้านบุคลากร การทํางานเป็นทีม สร้างจุด “โฟกัส” เพ่ือการทํางานเป็นทีม หนึ่งในหลาย ๆ 
สิ่งที่จะทําให้การทํางานเป็นทีม (Teamwork) ประสบความสําเร็จนั้น ทีมงานต้องไม่หลงลืมที่จะสร้างจุด 
“โฟกัส” ให้กับการทํางาน C = ประสานส่งเสริม (Coordination) หมายถึง มีการอํานวยการ ประสาน
สัมพันธ์ ส่งเสริมสนับสนุนทุกด้าน การจัดระเบียบวิธีการทํางาน เพ่ือให้งานและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ  
ร่วมมือปฏิบัติงานเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ไม่ทําให้งานซ้ําซ้อน ขัดแย้งกัน หรือเหลื่อมล้ํากัน A = ประเมิน
ปรับปรุง (Assessment) หมายถึง มีการกํากับดูแล ควบคุมตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนา 
(Act) ในการประเมินปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพระสังฆาธิการนั้น มุ่งเน้นไปที่การ
ประเมินระบบสมรรถนะ มีวัตถุประสงค์เพ่ือนํามาใช้วัดระดับความสามารถที่มีอยู่จริงของพระสังฆาธิการ
ระดับอําเภอ เพ่ือเปรียบเทียบกับระดับของสมรรถนะที่องค์กรสงฆ์ท่ีคาดหวังในแต่ละตําแหน่ง  
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7. ข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระ  สังฆาธิ
การระดับอําเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 11” ผู้วิจัยจึงเสนอแนะแนวทางเพ่ือเป็น
แนวทางในการเลือกนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการ
ปกครองของพระสังฆาธิการระดับอําเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 11 ดังนี้  

5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1) กรมการศาสนา หรือสํานักงานพุทธศาสนาแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานของพระสังฆาธิการ ควรส่งเสริมและพัฒนาพระสังฆาธิการ ด้วยการจัดฝึกอบรม
พัฒนางานพระสังฆาธิการแต่ละระดับอย่างต่อเนื่อง กําหนดโครงสร้างองค์กรเพ่ือช่วยเหลือสนับ
สนับสนุนการปฏิบัติงานชัดเจน 
  2) หนวยงานที่เกี่ยวข้องควรกําหนดนโยบายลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติของพระ
สังฆาธิการอย่างเป็นระบบ และกําหนดระบบการให้คําปรึกษา และการสนับสนุนการปฏิบัติงานให้
เป็นแนวทางท่ีถูกต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง   

5.3.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
  1) ด้านการด าเนินการปกครอง พระสังฆาธิการระดับอําเภอควรริเริ่มที่จะสร้างความ
เปลี่ยนแปลงตนเองในการปฏิบัติงานทุก ๆ ด้าน โดยเริ่มที่การวางแผน สร้างเครือข่าย ร่วมคิด ร่วม
ทํากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีระบบการปฏิบัติงาน ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุนและ
ปฏิบัติงานด้วยความรักในงาน เพียรพยาม  มุ่งมั่นพัฒนางานอย่างสม่ําเสมอ      

2) ด้านการควบคุมและส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์  พระสังฆาธิการต้องเป็น
แบบอย่างที่ดีทั้งในการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงาน สร้างความตระหนักและความมั่นใจในการ
ปฏิบัติงาน จัดระบบกํากับ ติดตาม ควบคุม ตรวจสอบและให้มีระบบการช่วยเหลือฝึกทักษะที่
จําเป็นต่อการปฏิบัติงานกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบน ตลอดจนการสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน  

3) ด้านการระงับอธิกรณ์ พระสังฆาธิการที่จะทําหน้าที่ในการระงับอธิกรณ์ ต้อง
ศึกษาทําความเข้าใจกฏระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ให้เข้าใจอย่างถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยและ
หลักกฎหมายบ้านเมือง หมั่นฝึกพัฒนาทักษะและเทคนิคท่ีจําเป็นสําหรับการระงับอธิกรณ์   

4) การแก้ไขข้อขัดข้อง พระสังฆาธิการจะต้องศึกษาทําความเข้าใจระเบียบ 
หลักเกณฑ์ ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน จัดลําดับสําคัญของปัญหา มีขั้นตอนการปฏิบัติงานในการ
แก้ปัญหาชัดเจน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา รายงาน
หรือประเมินผลการปฏิบัติงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูง  

5) ด้านการควบคุมบังคับบัญชา พระสังฆาธิการต้องพัฒนาตนเอง โดยการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในอํานาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานของตน ยึดหลักพระธรรมวินัยและหลักการอยู่
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๑๓ 

 
 

ร่วมกัน มีระบบส่งเสริมสร้างขวัญและกําลังใจแก่พระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ดูแล ช่วยเหลือพัฒนา
ทักษะด้านต่าง ๆ ทั้งทางธรรมและทางโลกให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถรู้เท่าทันโลกปัจจุบัน 

6) การตรวจการและประชุมคณะสงฆ์ พระสังฆาธิการควรตระหนักในการตรวจ
การ ปฏิบัติตามขั้นตอนและกระบวนการตรวจการคณะสงฆ์อย่างถูกต้อง  ฝึกทักษะและเทคนิคที่
จําเป็นการตรวจการหรือการประชุม ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ เอาใจใส่ เคารพในความคิดเห็นซึ่ง
กันและกัน มีระบบการรายงานการตรวจการหรือบันทึกการตรวจการหรือการประชุมสงฆ์ที่ชัดเจน 
หมั่นพิจารณาตรวจสอบการทํางานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 5.3.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  1) ควรมีการศึกษาการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action 
Research) ในการปฏิบัติของพระสังฆาธิการระดับอําเภอ เพ่ือพัฒนาทักษะและเทคนิคท่ีจําเป็น
สําหรับการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระสังฆาธิการระดับอําเภอ
ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 11    
  2) ควรมีการนําผลการศึกษาไปทดลองใช้กับพระสังฆาธิการเพ่ือนํามาปรับปรุง 
กระบวนการหรือวิธีการที่เหมาะสมกับพระสังฆาธิการในแต่ละเขตการปกครองคณะสงฆ์แต่ละภาค   
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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาความเป็นมาและสภาพของค่ายมวยไทย ศึกษา
ปัญหาและแนวทางการพัฒนาค่ายมวยไทยและเพ่ือศึกษารูปแบบการพัฒนาการจัดการศิลปะการ
ต่อสู้เพ่ืออนุรักษ์และสืบสานมวยไทยในค่ายมวยไทยในกรุงเทพมหานครที่มีค่ายมวยไทยมากที่สุด 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วยค่ายมวยที่มีชื่อเสียง 6 ค่าย เก็บรวบรวมข้อมูลใน
ภาคสนามด้วยการสัมภาษณ์ สังเกต  สนทนากลุ่มและการประชุมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพด้วยวิธีการวิเคราะห์แบบอุปนัยและน าเสนอผลการวิจัยในแบบพรรณนาวิเคราะห์ 
ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า ค่ายมวยเกิดขึ้นมาพร้อม ๆ กับครูมวย หัวหน้าค่ายจะท ามวยด้วยใจรัก
ศิลปะแม่ไม้มวยไทยเป็นหลักเบื้องต้น และเจ้าของค่ายมีทั้งที่เป็นนักมวยเก่ามาก่อนและไม่ได้เป็น
นักมวยเก่ามาก่อน ค่ายมวยไทยมีปัญหาการขาดครูมวยที่มีความสามารถในการฝึกสอน ขาดการ
จัดการที่ดี ขาดการพัฒนาการทางกายตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา การฝึกสอนแม่ไม้มวยไทยไม่
เป็นระบบตามความสามารถของผู้เรียน ละเลยพิธีกรรมและขนบธรรมเนียมที่ดีของมวยไทย เน้น
การต่อสู้มากกว่าการกีฬา ส่งเสริมการชกเพ่ือเอาใจนักการพนันทั้งหลายที่เข้าไปเล่นการพนันมวย
ไทย และขาดการส่งเสริมมวยไทยในเชิงธุรกิจ รูปแบบการพัฒนาการจัดการศิลปะการต่อสู้เพ่ือ
อนุรักษ์และสืบสานมวยไทยในค่ายมวยไทยกรุงเทพมหานครเท่านั้น มีเป้าหมายที่จะให้มีการพัฒนา
ศิลปะการต่อสู้ในค่ายมวยเพื่ออนุรักษ์และสืบสานมวยไทยอย่างยั่งยืน ด าเนินการเป็นทางพ้ืนฐานขั้น
ที่  4 แนวทางประกอบด้วย การสร้างความพร้อมของสถานที่เครื่องมือ อุปกรณ์ การบริหารจัดการที่
ดี การสร้างรายได้และอาชีพ และการส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล แนวทางเพ่ือการพัฒนา 5 
แนวทาง ประกอบด้วย การอนุรักษ์ยอดมวยไทย การจัดเวทีที่ได้มาตรฐาน การสืบทอดภูมิปัญญา
มวยไทย การบ่มเพาะความเชื่อ ธรรมเนียมและพิธีกรรมของมวยไทย และการสร้างความย่ังยืนของ
การพัฒนา ซึ่งต้องพัฒนาภายใต้ความตระหนักในความส าคัญของมวยไทย ความมีใจรักมวยไทยของ
หัวหน้าค่ายและความส าเร็จของการด าเนินการธุรกิจค่ายมวยไทย สรุปว่า ค่ายมวยไทยมี
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ความส าคัญต่อการพัฒนาและการสืบสานศิลปะการต่อสู้เพ่ืออนุรักษ์และสืบสานมวยไทย ค่ายมวย
ไทยมีข้อจ ากัดเก่ียวกับมาตรฐานและความสามารถในการบริหารจัดการภูมิปัญญามวยไทย รูปแบบ
การพัฒนาการจัดการศิลปะการต่อสู้เพ่ืออนุรักษ์และสืบสานมวยไทย ให้ยังคงความเป็นภูมิปัญญา
ไทยและเอกลักษณ์ของชาติไทย จึงต้องด าเนินการด้วยการอนุรักษ์สั่งสมยอดมวย พัฒนามาตรฐาน
เวที จัดการภูมิปัญญา สืบสานประเพณีพิธีกรรมมวยไทยและสร้างความยั่งยืนของการพัฒนา ควบคู่
กับการพัฒนามาตรฐานค่าย สร้างรายได้ การพัฒนาบุคลากรมืออาชีพและการจัดการค่ายที่ดีเป็น
ส าคัญ 
 

ค าส าคัญ: อนุรักษ์ การจัดการ ศิลปะการต่อสู้ รูปแบบ มวยไทย 
 
 

ABSTRACT 

This paper is a qualitative study of the management development model of martial 
arts for conservation and transmission of Thai boxing. For this study, the research 
sample was six boxing camps in Bangkok. The research instruments were survey, 
observation, interview, focus-group discussion, and workshop. The results found 
that Thai boxing camps are mainly set up by volunteers and most camp owners 
used to be boxers. The heads of camps run boxing camps as well as private 
businesses, using the camp name for the logo of the main products. Thai boxing 
camp identity is the same as in the past, only it now extends further outside the 
boxing ring. Some camps have only one ring but some have four rings. This 
indicates that Thai boxing camps are popular. Furthermore, the way of life of each 
camp is simple. The weak point of Thai boxing camps is a lack of skilled executives, 
as some lack administration charts. It seems that there is a lack of skills for initiation 
of events. Boxers are still important and each camp has a variety of orientation 
activities. Some recruit using boxers, some do not.  It can be said that each camp is 
run in a different way. Each camp has its own martial art movement while it is run 
according to the local conditions. To aid conservation and transmission, camps 
need to retain their best boxers. A camp must provide moral support, glorification, 
good welfare, high standards, a safe and clean boxing ring, and well-maintained 
equipment for boxers. Moreover, Thai boxing training knowledge is important before 
starting the annual Thai boxing training, such as the teacher respect ceremony and 
orientation. When a new season of boxing begins, camps must recruit new boxers 
instead of old ones in order to have a healthy number of next-generation 
members. All government sectors must support Thai boxing by providing Thai 
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boxing curriculum at schools, starting from elementary and secondary schools into 
higher education. Thai boxing camps play important roles in the conservation and 
transmission of martial arts in Thailand. 
 

Keywords: Conservation, Management, Martial Arts, Model, Muay Thai, Thai Boxing 
 
 

1.INTRODUCTION 
 
Muay Thai is the national sport of Thailand and involves fighters in the ring trying to 
beat an opponent by knockout or a point system through a series of blows to the 
body using fists, elbows, legs and feet. Traditional Thai boxing camps contribute to 
the conservation and transmission of Thai boxing and are part of the traditional 
customs that Thai people are proud to uphold. Although this Thai martial art is 
well-known around the world, the problems of Thai boxing camp management are 
still concerning. For instance, the performing fees for boxers, accommodation, 
boxing training and boxer creation process are all inadequate. For these reasons, 
Thai boxing arts are disappearing. Higher wages are now paid to motivate boxers. 
This performance fee has made Thai boxers pay attention to strong fighting more 
than martial arts. Nowadays, some Thai boxing camps are places for illegal 
gatherings. Therefore, modern Thai boxing camps are not accepted by communities 
or people who love martial arts. If Thai boxing camps do not provide martial art 
training, they will disappear. According to the study of documents and related 
research, there is no model for martial arts conservation and the transmission of 
Thai boxing. The researchers were thus interested in studying the model of martial 
arts conservation in order to obtain more information for the ministries of culture 
and sports, the government sector and the public sector so that they will be able 
to help maintain the place of Thai boxing in Thai society. 
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2.LITERATURE REVIEW 

Muay Thai is arguably the martial art that is growing at the quickest rate in the 
world. (Yuvanont, P., Buristrakul, P. and Kittimetheekul, N. 2010) The place of the 
art in the national psyche owes much to its history as well as the number of 
famous Thai champions. There is also an increasingly prevalent position for Muay 
Thai techniques in the ever popular mixed martial arts around the globe. 
(Woodward, K. 2015) The judging for Muay Thai within Thailand is slightly different 
from the judging for Muay Thai in the West (Myers 2007). Additionally, some 
commentators have noted a different employment of styles in fighting between 
Thai fighters and fighters from other countries. (Myers, T., Balmer, N., Nevill, A. and 
Al-Nakeeb, Y. 2013)  
Yet, Muay Thai is far more than points and fighting. (Henry, M. 2013) Thai boxing 
camps are sources of knowledge, customs, traditional culture, academia and 
professionalism. However, they are now the concern of private businesses as well. 
(Kitiarsa, P. 2005) Thai boxing is a culture, sport, career and martial art that it is 
applied in real life situations using both arts and knowledge. It is a martial art that 
has been inherited from Thai ancestors to new generations. In the past, only strong 
men were trained in martial arts, which strictly concerned weapons for war such as 
Krabi, shillalahs, swords and halberds. (Saengsawang, P., Siladech, C. and 
Laxanaphisuth, P. 2015). Thai combatants used these for high-level fighting and 
taught high class people, the King and lords. Later, Thai boxing was transmitted 
among general people, who were widely trained by instructors. These instructors 
were often ex-soldiers who had become monks and they tried to transfer their 
knowledge to their students. (Poksap, P. & Poksap, A. 2003).  Because Buddhism is 
the national religion, instructors who taught Thai boxing made Thai boxing related 
to Buddhism. This is made obvious before the boxing match starts. The boxers 
respect their teachers each time by chanting an incantation and wearing inscribed 
cloth to protect them from harm. (Oonthong, C.   2004). 
Thai boxing camps are places of belief, tradition, lifestyle and martial arts. (Van 
Schuyver, M., & Villalobos, P. S.,2002) Muay Thai is accepted widely by Thais and 
foreigners as fighting with rules, discipline, kindness and Thai identity. (Vail, P. 2014) 
The most well-known boxer in the past was Khanom Tom. He was famous for using 
Thai martial arts for fighting. His style was accepted by Thais and foreigners and 
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made Thai boxing well-known. Thai boxers are widely accepted and prominent 
national figures and are often affiliated to individual Thai boxing camps. 
 

3.RESEARCH METHODOLOGY 
 
This investigation had three primary aims: 1) To study the history and conditions of 
Thai boxing camps; 2) To study problems and development frameworks for Thai 
boxing camps; and 3) To study the management development model for the 
conservation and transmission of Thai boxing. This is a qualitative investigation. The 
research tools used for data collection were survey, observation, interview, focus 
group discussion, and workshop. The scope of content for the first research 
objective included 1) history, 2) context, 3) identity, 4) boxing language and 
conditions of boxing management (general management, new boxer recruitment, 
training, equipment and boxer care and promotion). The scope of content for the 
second research objective included 1) martial arts, 2) new boxer recruitment, 3) 
place, 4) management, 5) welfare/wage, 6) equipment and 7) stakeholders. The 
scope of content for the final research objective included 1) the aim of the 
conservation and transmission of Thai boxing, 2) the development guidelines for 
Thai boxing camps for conservation and transmission of Thai boxing in 6 parts 
(martial arts, training, Thai boxing instructors, camp staff, boxing and transmission 
promotion, business management and sign management). This research was 
conducted in 6 steps, as follows: 1) Study of conditions of Thai boxing camps and 
nearby communities; 2) Primary observation: community participation used both 
participant observation and non-participant observation; 3) Research design: 
research objectives, research framework, research instruments, qualitative research, 
target boxing camp, population and sampling, content of research, data collection 
and data analysis; 4) The instrument building and investigating used both participant 
observation and non-participant observation, group discussion, seminar, interview 
and investigation by experts and the thesis advisory committee; 5) Data collection 
used participant observation, structured interview, unstructured interview, group 
discussion and seminars for Thai boxing promotion and research design 
commitment; 6) Investigation, analysis and writing of the thesis. The investigation 
was conducted from July 2013 to December 2014. 
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The research area for this investigation was purposively chosen. Target Thai boxing 
camps were selected in Bangkok. Famous Thai boxing camps were chosen, with two 
of each size: big, medium and small. The six selected camps were: 1) Exindycon 
gym camp, 2) Kaewsumlit camp, 3) Eminent camp, 4) Look Ban Yai camp, 5) 13 
coins resort camp and 6) Phetyindee camp. The sample population for this research 
consisted of the heads or directors of camps, concerned personnel, boxers, 
scholars and members of the general public. Primary data was collected from focus 
group discussions, observations and a workshop. Secondary data was collected 
from books and related documents. All data was validated by a process of 
triangulation and analyzed by typological analysis according to the aims of the 
research. The results are presented below as a descriptive analysis. 
 

4.RESULTS 
 
This research found that Thai boxing camps are mainly set up by volunteers and 
camp owners are not necessarily former boxers. The heads of camps run their 
boxing camps in addition to private businesses, such as exterior decoration firms, 
restaurants and fitness centers, often taking the name of the boxing camp to 
publicize the other business. A common side-income is sale of boxing equipment, 
using the camp logo to market main products.  
It was found that camp identity is the same as in the past but there may be more 
rings than in former times, when a single ring was more common. Now some camps 
have more than four rings. This indicates the popularity of Thai boxing. 
Furthermore, the way of life of each camp is simple and some have strict rules 
regarding female boxers. A weak point of Thai boxing camps is the lack of skilled 
executives and some lack administration. There is a lack of initiation. Boxers are still 
important and each camp has a variety of orientation programs. Some camps 
actively recruit boxers, some do not.  It may be said that each camp is run in a 
different way. It was found that each camp has its own martial art movement but 
actually only body strength is consistently used in real situations rather than the 
more refined skills of the Muay Thai art. 
Meanwhile, the focus groups indicated that successful conservation requires 
keeping excellent Thai boxers at the camp. In order to do this, the camp must 
provide moral support, glorification, good welfare, high standards, a safe and clean 
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boxing ring and firm equipment for boxers. Moreover, Thai boxing training 
knowledge must be observed before starting annual Thai boxing training, such as 
the teacher respect ceremony and orientation. When a new season of boxing 
matches begins, the camp must recruit new boxers instead of old ones in order to 
have a next generation of trainees. All government sectors must support Thai 
boxing by providing Thai boxing curricula in schools, starting from elementary and 
continuing through secondary to higher education. 
It was found that Thai boxing is a model of management development of martial 
arts not only for conservation and transmission, but also for learning. The model of 
conservation and transmission emphasizes traditional customs. In addition, 
sustainable conservation requires handing down of practices from generation to 
generation, namely training the next generations or to support children to train as 
Thai boxers. Besides, budgets should be provided for boxing camp management. If 
no camps are available, there will be no boxing. Even though current camps are 
not supported by the government sector, they are able to continue by embracing 
the spirit of Muay Thai. Some Muay Thai businesses are not successful due to a lack 
of budget for sustainable administration and must be shut down. 
 

5.DISCUSSION 
 
Parinnich and Atthanit Poksap concluded that there are 2 kinds of Thai boxing 
camp: Places where the general public train and specific Thai boxing training 
centers that are often visited by professional and highly-skilled boxers. (Poksap, P. & 
Poksap, A. 2003) Thai boxing is a national art and competitions used to be held 
annually. Moreover, match rules were slightly different, for example time-keeping 
was done using a coconut shell with a hole in. If the coconut shell sank to the 
bottom of a water-filled jar, a drum would be hit to signal the end of the round. 
Another style of match was ‘last man standing’ with no time limit. The Department 
of Cultural Promotion, the Ministry of Education indicated that the importance of 
Thai boxing is threefold: 1) Thai boxing is important for the people; it helps to 
develop physique, mind, society and social adaptation; 2) Thai boxing is important 
for the community and society; it is an exercise with others and builds relationships; 
3) Thai boxing makes the nation strong; Thai boxing is a part of Thai identity, culture 
and security. 
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Martial arts are important for developing knowledge of fighting and protection. 
However, Thai boxing is much more than this due to its status as the national sport 
of Thailand. Muay Thai has been created from the local wisdom of ancestors. It is a 
valuable part of culture and suitable for preservation and transmission for further 
valuable and useful development. Its traditions should be respected and 
preserved. Apart from this, it should be preserved as the main Thai martial art 
through Thai boxing camps.  
The study of related documents and research found that Thai boxing camps have 
been places for boxing teaching from the past to present. They are indoor camps 
that have unique characteristics. These are related to local beliefs, which are 
reflected in the names of the camps. Thai boxing has been developed according to 
social and economic changes at a national level. 
Thai boxing camps are important for the development of martial arts and for the 
conservation and transmission of Thai boxing. Thai boxing management has limited 
standards, ability and knowledge of the unique local wisdom of Thai boxing. Thus, 
the way to preserve Thai boxing is to gather the best boxers, develop boxing rings, 
manage local wisdom, inherit Thai boxing customs and traditions and build 
sustainable boxing camps to increase income, professional development and good 
camp management. 
 

6.CONCLUSION 
 

In conclusion, Thai boxing camps play an important role for martial arts in Thailand 
and for the conservation and transmission of Thai boxing. The camps’ serious 
problems were standards, management competency and methods of martial arts 
management. Furthermore, the development model of martial arts management 
for the continuous conservation and transmission of Thai boxing can be done by 
developing indigenous knowledge and identity by increasing the number of 
outstanding boxers, improving ring standards, managing Muay Thai wisdom and 
increasing sustainable inheritance.  
From the results of the study it is recommended that the government sector 
should support boxing camp budgets. The Ministry of Tourism and Sport and 
Ministry of Culture should build value, review standards and promote the 
standardization of Thai boxing camps. The Ministry of Tourism and Sport, Ministry of 
Culture and related organizations should promote Thai boxing matches by 
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choosing, promoting and honoring outstanding Thai boxers with martial arts awards. 
Thai boxing instructors should promote and train outstanding martial artists by 
building the identity of Thai boxing camps. 
The management model of martial arts for the conservation and transmission of 
Thai boxing is a model designed to be used for the participation of all stakeholders. 
Furthermore, the conservation and transmission of Thai boxing must include the 
transfer of clear goals and customs. Further research is needed to consider the 
state of Thai boxing camps in every province of Thailand. Criteria and standards 
need to be developed for Thai boxing camps and a development handbook 
produced to aid the government in its quality assessment. Thai boxing should also 
be developed in schools so that children can learn from kindergarten to 
university.  The future image and the next two centuries of Thai boxing should be 
studied to determine a path for the future of the sport.  
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บทคัดย่อ    

 การวิจัยเรื่อง“ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตปัญญาตามแนวพุทธจิตวิทยาส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดฉะเชิงเทรา” มีวัตถุประสงค์ 1.เพ่ือศึกษาวิเคราะห์หลักการและ
แนวคิดสภาพปัญหาปัจจุบันตามหลักพุทธจิตวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 2.เพ่ือศึกษาปัจจัยชีวะสังคม ลักษณะจิตสังคม ลักษณะจิตเดิมที่มีความสัมพันธ์
ต่อจิตปัญญาตามหลักพุทธจิตวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาตอนปลาย จังหวัดฉะเชิงเทรา 3.
เพ่ือพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุจิตปัญญาตามหลักพุทธจิตวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นการวิจัยแบบผสมกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็น
นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์และโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ระดับมัธยมปลาย อายุ 
15-18 ปี จ านวน 30 คน ด้วยวิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยอบรมเรื่องจิตปัญญาตาม
แนวพุทธจิตวิทยากับนักเรียน 1 วัน ติดตามผลทันทีหลัง จากนั้นใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกแก่ผู้บริหาร
คณาจารย์ทั้ง 2 โรงเรียน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความรู้เข้าใจหลักการและวิธีการในการเรียน
การสอนด้านจิตปัญญา ตัวอย่าง นักเรียนมีความรู้คิดหยั่งรู้ด้วยสติปัญญาของตนเอง มีการ
ขยันหมั่นเพียรเล่าเรียนศึกษาดีขึ้น หลังจากการเข้าฝึกอบรมแล้วนักเรียนมีแรงจูงใจเกิดความ
ตระหนักรู้เห็นความส าคัญของการศึกษา เพ่ือการปรับปรุงความคิด ความรู้สึกในการส่งเสริมด้าน
ศีลธรรมและจริยธรรมของสังคมและประเทศชาติต่อไป   
 

ค าส าคัญ: ปัจจัย, จิตปัญญา, พุทธจิตวิทยา, นักเรียน,  
  

                                                           
 หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบีัณฑติ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา, มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 
 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ABSTRACT 
 Research on "Factors that affect mental faculties Buddhist psychology 
students for high school. Chachoengsao "objective 1. Principles and concepts to 
analyze current problems, according to Buddhist psychology. For high school 
students Chachoengsao 2. To study the biological, social Psychosocial 
Characteristics Look at the relationship between mental faculties, according to 
Buddhist psychology. For high school students Chachoengsao 3. To develop a 
causal model of mental faculties, according to Buddhist psychology. For high 
school students Chachoengsao The researchers combined samples used in the 
research. A fifth student Kingdom Rangsarit is and school Sothon Worawiharn. High 
school aged 15-18 years, 30 with the selection of sample-specific. By training on 
mental faculties Buddhist psychology students one day follow soon after. Then, 
using in-depth interviews of the two school administrators, faculty, the research 
found. Students have the knowledge to understand the principles and methods of 
teaching students with cognitive, mental, intellectual examples of intuitive wisdom. 
Are diligent students study better. After the training, students are motivated to 
witness an awareness of the importance of education. Ideas for improvement To 
promote a sense of moral and ethical society and country. 
 
Keywords: factors, Mental, Intellectual, Buddhist Psychology, Students. 
 
1.บทน า 
 สืบเนื่องมาจากเยาวชนไทยนับตั้งแต่สถานการณ์ของครอบครัวไทยที่พบสัญญาณบ่งบอก
ถึงความอ่อนแอที่น่าวิตกเด็กเหินห่างจากครอบครัวและอยู่ในสภาพครอบครัวแตกแยกมากขึ้น 
กระแสบริโภคนิยมที่เป็นตัวเร่งให้เกิดวัฒนธรรม กินดื่มช็อปและตกเป็นทาสสื่อโฆษณาต่างๆปัญหา
ด้านความเสื่อมทางจริยธรรมที่พบว่าเด็กมีแนวโน้มที่จะห่างไกลจากสถาบันศาสนาและขาดที่พ่ึงทาง
ใจมากขึ้น ปัจจัยเหล่านี้มีส่วนส าคัญยิ่งในการหล่อหลอมเด็กและเยาวชนให้เติมโตขึ้น ตลอดจนมี
แนวโน้มที่จะด าเนินชีวิตอย่างแปลกแยก สับสน ไม่เข้าใจตนเอง ไม่เข้าใจผู้อื่น 
 อันตรายท่ีเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนจากโลกอินเตอร์ เน็ตมีหลายรูปแบบ เช่น การ
เผยแพร่สื่อลามกอนาจารผ่านทางอินเตอร์เน็ต ปัญหาการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ที่มีความ
รุนแรง ปัญหาเล่นการพนันเด็กและเยาวชนถูกชักจูงให้ไปเข้าสู่การพนัน การล่อลว งผ่านทาง
อินเตอร์เน็ต การซื้อการขายสินค้าผ่านทางอินเตอร์เน็ต เช่น ยาปลุกเซ๊กซ์ ปืน เครื่องช๊อตไฟฟูา การ
เผยแพร่สิ่งที่ผิดกฎหมาย เช่น สอนวิธีการโจรกรรม สอนการงัดแงะรถยนต์ เป็นอันตรายมาก เด็ก
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และเยาวชนหลายคนติดอินเตอร์เน็ตอย่างรุนแรงท าให้ไม่อยากเรียนหนังสือ ส่งผลเสียต่อการเรียน
ของเด็กและเยาวชน 
          การศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาคนให้มีคุณธรรมและจริยธรรม (พระมหากฤษฏา 
กิตฺติโสภโณ, 2554) พัฒนาตนเองและสังคม การพัฒนาคนจะต้องให้ความรู้ทางด้านวิชาการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานระดับต้นระดับกลางและระดับสูงจนถึงระดับขั้นอุดมศึกษา จ าเป็นที่ต้องมีการวางแผน
พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น (นางวิชญาภา เมธีวรฉัตร,2557) เนื่องจากบุคคลเหล่านี้จะเป็นก าลังของ
ประเทศชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าในอนาคต 

 ค่านิยมสิบสองประการเป็นค่านิยมที่นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาได้น า
ค่านิยมที่ดี รวมทั้งพระราชด าริสอนใจที่ส าคัญมารวบรวมน าไปปฏิบัติเป็นกิจวัตร เป็นการสร้าง
มาตรฐานที่ดีในสังคมไทย “ค่านิยมสิบสองประการ” เป็นการให้ของขวัญทั้งหมดนี้เพ่ือคนไทยใน
วาระแห่งความสุขขึ้นปี พ.ศ. 2558  
 แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2545-2559 เน้นยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงยึดทางสายกลาง รู้จักพอประมาณอย่างมีเหตุผล เพ่ือมุ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน และมี
ความเป็นอยู่ดีมีสุขของคนไทยเกิดการบูรณาการแบบองค์รวมที่ยึด “คน” เป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาอย่างมี “ดุลยภาพ” การพัฒนาการศึกษากับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการ
ปกครอง ศิลปะ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น  
 การเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของบุคคลให้มีคุณธรรมจริยธรรม (นางณัฐชนันตร์  
อยู่สีมารักษ์,2557) เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของนักเรียนมีองค์ประกอบ 8 ด้าน คือ 1. ด้านความ
เชื่อมั่นในตนความมั่นใจตามท่ีตนได้ตั้งใจไว้ 2.ด้านลักษณะมุ่งอนาคตความสามารถในการคาดการณ์
ไกลและเล็งเห็นผลดี 3.ด้านสุขภาพจิตมีความสามารถควบคุมอารมณ์ให้เกิดมีจิตใจให้เบิกบาน
แจ่มใส 4.ด้านการตระหนักรู้พัฒนาจิตปัญญาจากทัศนคติ ในส่ิงที่จะตอบสนองไปในทางบวกหรือ
ทางลบ 5.ด้านความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครูการให้ความช่วยเหลือให้ความรู้แก่นักเรียน 6.
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับนักเรียนการรับรู้เรื่องราวของเพ่ือนในกลุ่มนักเรียนที่ได้ร่วม
กิจกรรม7.ด้านเจตคติต่อการเรียนความรู้สึกทางด้านจิตใจที่เกิดจากประสบการณ์เรียนรู้จากผู้สอน 
8.ด้านพฤติกรรมการเรียนรู้การฝึกฝนพัฒนาตนให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตน  
 ผู้วิจัยจะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตปัญญาตามแนวพุทธจิตวิทยาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยม
ปลาย เพ่ือพัฒนาความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  เพ่ือให้สามารถแก้ไข
ปัญหาและพฤติกรรมในการด าเนินชีวิตที่ดีต่อครอบครัวและสังคม ศึกษาความสัมพันธ์ปัจจัยชีวะ
สังคม ลักษณะจิตสังคม ลักษณะจิตเดิม ที่ส่งผลต่อจิตปัญญาตามแนวพุทธจิตวิทยาศึกษาปัญหา
อุปสรรคข้อเสนอแนะ โดยบูรณาการหลักธรรมและหลักจิตวิทยาและวิเคราะห์แยกแยะให้รู้คุณค่า
ของสื่อเพ่ือให้รู้เท่าทันกับกระแสโลกาภิวัตน์อย่างมีประโยชน์  
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2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์หลักการและแนวคิดสภาพปัญหาปัจจุบันตามหลักพุทธจิตวิทยา 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา   
 2.2) เพ่ือศึกษาปัจจัยชีวะสังคม ลักษณะจิตสังคม ลักษณะจิตเดิม ที่มีความสัมพันธ์ต่อจิต
ปัญญาตามหลักพุทธจิตวิทยา ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา  
 2.3) เพ่ือพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุจิตปัญญาตามหลักพุทธจิตวิทยา ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

3. นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 
 3.1. ด้านลักษณะจิตสังคม    
  1) ลักษณะจิตเดิม หมายถึง ลักษณะจิตใจที่เป็นพ้ืนฐานของความคิดและความรู้สึก
ของบุคคลที่สัมพันธ์กับทางสังคมบุคคลครอบครัวและสมาชิกในชุมชน และเป็นสภาวะทางจิตใจที่
ผลักดันให้เกิดพฤติกรรม   
   2) ด้านความเชื่อมั่นในตน หมายถึง ความมั่นใจความกล้าของบุคคลที่จะท าให้ส าเร็จได้
ตามที่ตั้งใจไว้ แม้ว่าจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นก็สามารถท าสิ่งที่ตนชอบให้งานให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วย
ความถูกต้อง  
  3) ด้านลักษณะมุ่งอนาคต หมายถึง ความสามารถในการคาดการณ์ไกลเล็งเห็นผลดี
และผลเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มีการวางแผนการเรียนรู้การท างาน และการวางแผนในการด าเนิน
ชีวิตในอนาคตของตน  
  4) ด้านสุขภาพจิต หมายถึง สุขภาพจิตใจที่มีความสุขสามารถควบคุมอารมณ์ได้มั่นคง
ท าจิตใจให้เบิกบานแจ่มใส ปรับตัวเข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ทุกสถานการณ์ ไม่ท าความ
เดือดร้อนแก่ตนเองและสังคม 
  5) ด้านการตระหนักรู้ หมายถึง บุคคลมีปัญญาจากทัศนคติตอสิ่งเราอันเกิดจากบุคคล
หรือสถานการณ์   กลุมสังคมที่โนมที่จะตอบสนองในทางบวกหรือทางลบ มีการแสดงออกทั้งทาง
กาย ทางวาจาที่มีตอการกระท าของตน ในด้านดีหรือด้านชั่ว 
 3.2. ด้านลักษณะจิตสังคม  
  1) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครู หมายถึง การให้ความช่วยเหลือสนับสนุน
ซึ่งกันและกันของครู ได้รับการยกย่องในหมู่นักเรียนท าให้รู้สึกว่าครูเป็นที่พ่ึงให้ความอบอุ่นและ
ปลอดภัยของนักเรียน  
  2) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน หมายถึง การรับรู้เรื่องราวของชีวิต
จากการมีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนในกลุ่มหรือจากการได้ร่วมกิจกรรมมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่ง
กันและกันมีการสนทนาพูดคุยกันเป็นต้น  
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  3) ด้านเจตคติต่อการเรียน หมายถึง ความรู้สึกทางด้านจิตใจที่เกิดจากประสบการณ์
เรียนรู้จากอาจารย์ผู้สอน และการรับรู้จากการเรียนของนักเรียนที่มีความคิดเห็นรู้สึกและความ
ต้องการในลักษณะที่ชอบหรือไม่ชอบ    
  4) ด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ หมายถึง นักเรียนมีการฝึกฝนพัฒนาตนให้เกิดมีจิตและ
ปัญญาจากการเรียนรู้และพร้อมที่จะพัฒนาตามสติปัญญาของตนตามสภาพแวดล้อม เพ่ือด ารงชีวิต
อยู่ร่วมกันได้อย่างปกติ  
 3.3.ปัจจัยท่ีส่งผลต่อจิตปัญญาตามแนวพุทธจิตวิทยา 
  1) จิตปัญญา หมายถึง การศึกษาที่ท าให้เข้าใจภายในของตัวเองรู้ตัว เข้าถึงความจริง 
ท าให้เปลี่ยนมุมมองเก่ียวกับชีวิตและธรรมชาติเกิดความเป็นอิสระความสุขเกิดปัญญา 
  2) ด้านการพัฒนาจิต หมายถึง บุคคลสามารถควบคุมจิตใจและอารมณ์ให้มีความสงบ
เยือกเย็นตามหลักพุทธธรรม และน าสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องให้
เกิดประโยชน์ไปในทางที่ดี  
  3) ด้านการพัฒนาปัญญา หมายถึง ความรู้เกิดจากการฟัง การคิดพิจารณาอย่างชนิดที่
มีความเข้าใจและทดลองการปฏิบัติจนเกิดปัญญา รู้จักแยกแยะเนื้อหาสรุปใจความน าไปปฏิบัติใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  
  4) ด้านการพัฒนาสังคม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนที่อยู่ร่วมกันไป
ในทางท่ีดีขึ้น สามารถด าเนินชีวิตให้เจริญรุ่งเรือง มีความรักสามัคคีในหมู่คณะของสังคม 
 

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 4.1 ท าให้ได้ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตปัญญาตามหลักพุทธจิตวิทยา คือ การพัฒนาจิตปัญญา
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดฉะเชิงเทรา แสดงออกโดยแนวคิดและพฤติกรรม 
 4.2 ท าให้ได้ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาจิตปัญญาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมปลาย จังหวัด
ฉะเชิงเทรา     ตามหลักพุทธจิตวิทยาเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาองค์ความรู้ใหม่ 
 4.3 ท าให้ได้ผลการวิจัยส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมตอนปลาย จังหวัดฉะเชิงเทรา สามารถ
น าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตตามหลักพุทธจิตวิทยาได้ 
 

5. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 การศึกษาปัจจัยที่ส่ งผลต่อจิตปัญญาตามแนวพุทธจิตวิทยาส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดฉะเชิงเทรา ประชากรที่ใช้มีดังนี้ 
 5.1 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน 338 คน 
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 5.2 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
จ านวน 2,800 คน ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ 
จ านวน 2,000 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 
จ านวน 800 คน ซ่ึงผู้วิจัยได้ค านวณจากการเปิดตารางขนาดตัวอย่างของ Krejcie, Robert V., & 
Morgan,Daryle W  (1970),  และMorgan ตารางนี้ใช้ในการประมาณค่าสัดส่วนของประชากรได้
ก าหนดสัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร เท่ากับ 0.5 ระดับความคาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% 
และระดับความเชื่อมั่น 95% และได้กลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน 338 คน โดยได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random 
Sampling)  
 5.3 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 1) ผู้ให้ข้อมูลการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) โดยผู้วิจัยได้คัดเลือก คือ
ผู้บริหาร ครูอาจารย์ นักการภารโรงและผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ และ
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ในอ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา รวมเป็น 15 คน 
 2) ผู้ให้ข้อมูลการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยผู้วิจัยได้คัดเลือก คือ
ผู้บริหาร ครูอาจารย์ และผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์และโรงเรียนวัดโสธรว
รามวรวิหาร ในอ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ กลุ่มท่ี 3 

3) กลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดฉะเชิงเทรา คือ โรงเรียน
เบญจมราชรังสฤษฏิ์ จ านวน 2,000 คน และโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร จ านวน 800 คน รวม 
2,800 คน คัดจากตาราง เครซี่   มอร์แกน ได้กลุ่มประชากร จ านวน 338 คน 

 
6. เครื่องมือที่ใช้วิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตปัญญาตามแนว
พุทธจิตวิทยาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดฉะเชิงเทรา” โดยแบ่งแบบสอบถาม
ออกเป็น 3 ตอน ได้แก่  
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตปัญญาตามแนวพุทธจิตวิทยาส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชิงเทรา 
  2.1 ด้านลักษณะจิตเดิม 
        2.1.1 แบบสอบถามด้านความเชื่อมั่นในตน 5 ข้อ 
      2.1.2 แบบสอบถามด้านลักษณะมุ่งอนาคต 5 ข้อ 
     2.1.3 แบบสอบถามด้านสุขภาพจิต 5 ข้อ 
      2.1.4 แบบสอบถามด้านการตระหนักรู้ 5 ข้อ 
 2.2 ด้านลักษณะจิตสังคม 
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        2.2.1 แบบสอบถามด้านความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครู 5 ข้อ 
        2.2.2 แบบสอบถามด้านความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน 5 ข้อ 
   2.2.3 แบบสอบถามด้านเจตคติต่อการเรียน 5 ข้อ 
   2.2.4 แบบสอบถามด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ 5 ข้อ 
   2.2.5 แบบสอบถามด้านจิต 10 ข้อ 
   2.2.6 แบบสอบถามด้านปัญญา 10 ข้อ 
   2.2.7 แบบสอบถามด้านสังคม 10 ข้อ 
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิด  (Open Ended) ส าหรับผู้ให้ข้อมูล 
 1. ด้านลักษณะความเชื่อมั่นในตน 2. ด้านลักษณะมุ่งอนาคต 3. ด้านสุขภาพจิต 4. ด้าน
การตระหนักรู้  5. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครู 6. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน
กับนักเรียน 7. ด้านเจตคติต่อการเรียน 8. ด้านพฤติกรรมการเรียนรู้  9. ด้านจิต 10. ด้านปัญญา 
11. ด้านสังคม 12. ข้อคิดเห็นปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 

7. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้ศึกษาด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1.การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
     1.1 การรวบรวมเอกสาร ผู้ศึกษารวบรวมข้อมูลจากหนังสือ บทความ งานวิจัย และ
เอกสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนาจิตปัญญาตามแนวพุทธจิตวิทยาส าหรับ
นักเรียนมัธยมศกึษาตอนปลาย จังหวัดฉะเชิงเทรา 
     1.2 ผู้ศึกษาได้สร้างแบบสอบถามและขอหนังสืออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลต่อ 
ผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา เพ่ือขอความร่ วมมือไปยัง
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ และโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา หลังจากนั้น
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
     1.3 ผู้ศึกษาได้ด าเนินเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแจกแบบสอบถามกับกลุ่มเปูาหมาย คือ 
นักเรียนในอ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน 338 คน ซึ่งในการแจกแบบสอบถามผู้ศึกษาได้
น าแบบสอบถามไปแจกและรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 

การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการวิจัยครั้งนี้ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ (ธานินทร์ ศิลป์
จารุ, 2557)  ในการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
 2.1 วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องตน เพ่ือให้ทราบลักษณะของกลุ่มตัวอย่างและลักษณะการแจก
แจงของ ตัวแปร โดยใช้ค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าผลของการ
ประมาณการค่าเฉลี่ยของประชากร 
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 2.2 วิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา โดยใช้สูตร 
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson – Product Moment Corrlation Coefficient) 
และ ทดสอบนัยส าคัญด้วยค่าที (T-Test) 
 2.3 หาค่าน้ าหนักความส าคัญ (Beta-Weight) ของตัวแปร โดยวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณด้วยการน าตัวแปรเข้าสมการด้วยวิธี Enter และ (Block wise) ทดสอบความมีนัยทางสถิติ
ของค่าน้ าหนักความส าคัญโดยการทดสอบค่าเอฟ (F-Test) 
 2.4 วิเคราะห์ข้อมูลข้อเสนอแนะจากค าถามปลายเปิดน าเสนอข้อมูล โดยเขียนเป็นความ
เรียงประกอบตาราง 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
 2.1 วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องตน เพ่ือให้ทราบลักษณะของกลุ่มตัวอย่างและลักษณะการแจก
แจงของ ตัวแปร โดยใช้ค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าผลของการ
ประมาณการ   ค่าเฉลี่ยของประชากร 
 2.2 วิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษา โดยใช้สูตร
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson – Product Moment Corrlation Coefficient) 
และทดสอบนัยส าคัญด้วยค่าที (T-Test) 
 2.3 หาค่าน้ าหนักความส าคัญ (Beta-Weight) ของตัวแปร โดยวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณด้วยการน าตัวแปรเข้าสมการด้วยวิธี Enter และ (Block wise) ทดสอบความมีนัยทางสถิติ
ของค่าน้ าหนักความส าคัญโดยการทดสอบค่าเอฟ (F-Test)  

2.4 วิเคราะห์ข้อมูลข้อเสนอแนะจากค าถามปลายเปิดน าเสนอข้อมูล โดยเขียนเป็น
ความเรียงประกอบตาราง 

 
8.สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
 1. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ 
     1.1 การหาความเที่ยงตรงเชิงพินิจ (Face Validily) ของแบบสอบถามโดยหาค่า 
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยใช้สูตรของโรวิเนลลีและแฮมเบลตันดังนี้ 
            1.2 การวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกของเคร่ืองมือเป็นรายข้อ โดยใช้วิธีการหาค่า
ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item – Total Correlation) ค านวณโดยใช้
สูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
     1.3 หาค่าความเชื่อมั่นของแบสอบถามทั้งฉบับ โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์แอลฟุา
ของครอนบัค 
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 2. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
    2.1 สูตรค่าสถิติร้อยละ (Percentage) 
    2.2 สูตรค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) 
    2.3 สูตรส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 
9. สรุปผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1 ผลการประเมินวัดคุณลักษณะจิตปัญญาสภาพของนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลาย       จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 1.1 ผลข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 เพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการวิจัยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 
176 คน คิดเป็นร้อยละ 52.071 รองลงมาเป็นเพศหญิง จ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 47.92 
อายุ พบว่า ประชากรส่วนใหญ่ อายุ 16-17 ปี จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 39.94 รองลงมา 
อายุ 14-15 ปี จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 36.09 และน้อยที่สุด มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 จ านวน 
81 คน คิดเป็นร้อยละ 29.96 ระดับการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่เป็นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 จ านวน 
133 คน คิดเป็นร้อยละ 39.34 รองลงมาเป็นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 
36.68 และน้อยที่สุดเป็นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 จ านวน 81 คน  คิดเป็นร้อยละ 29.96 ครอบครัว
ส่วนใหญ่ พบว่า อยู่กับบิดาและมารดา จ านวน 278 คน คิดเป็นร้อยละ 82.24 รองลงมาอยู่กับญาติ 
จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 8.87 และน้อยที่สุดอยู่กับบิดา จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.47 ที่
อยู่อาศัยส่วนใหญ่ พบว่า อยู่บ้านตนเอง จ านวน 278 คน    คิดเป็นร้อยละ 82.24 และรองลงมาอยู่
บ้านเช่า จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 14.79 
 1.2 ผลการวิเคราะห์แบบส ารวจความจ าเป็น และความต้องการในการฝึกอบรม 
 แบบส ารวจความจ าเป็น และความต้องการในการฝึกอบรมจากแบบสอบถาม จ านวน 
338 ชุด พบว่า ระดับความต้องการในการฝึกอบรมส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.05 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.46 เป็นความต้องการในการฝึกอบรมของนักเรียน ในด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อจิต
ปัญญาในการด ารงชีวิตของเยาวชนตามแนวพุทธจิตวิทยา ด้านจิตปัญญาของนักเรียนชั้นมัธยม
รองลงมามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.56 ของความต้องการฝึกอบรม 
คือ นักเรียนต้องการสนับสนุนในการจัดการประชุม และนักเรียนต้องการการเข้าอบรมพัฒนาจิตใจ 
และน้อยที่สุดของระดับความต้องการในการฝึกอบรม มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.52 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.49 ของความต้องการฝึกอบรม คือ นักเรียนต้องการการพัฒนาความสามารถ
ตนเองที่จะรับผิดชอบงานที่ตนเองได้รับความผิดชอบ และต้องการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผล  ด้านปัจจัย ที่ส่งผลต่อจิตปัญญาในการด ารงชีวิตของเยาวชนตามแนวพุทธจิตวิทยา 
จัดการภาพรวมส่วนใหญ่ของความต้องการในการฝึกอบรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.46 อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
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 1.3 ผลการวิเคราะห์แบบสอบวัดความรู้ก่อนและหลังอบรม 
 ผลการวิเคราะห์แบบสอบวัดความรู้ก่อนและหลังอบรม  พบว่า คะแนนจากการท า
แบบทดสอบวัดความรู้ก่อนการฝึกอบรมส่วนใหญ่มีคะแนนมากที่สุดเท่ากับ 39 คะแนน รองลงมามี
คะแนนเท่ากับ 38 คะแนน และคะแนนน้อยที่สุดมีคะแนนเท่ากับ 27 คะแนน จากคะแนนเต็ม 40 
และคะแนนจากการท าแบบทดสอบวัดความรู้หลังการฝึกอบรมส่วนใหญ่มีคะแนนสูงสุดคือ 39 
คะแนน รองลงมามีคะแนนเท่ากับ 38 คะแนน และคะแนนน้อยที่สุดมีคะแนนเท่ากับ 31 คะแนน 
 1.4 ผลการประเมินความพึงพอใจในโครงการฝึกอบรม 
 แบบประเมินความพึงพอใจในโครงการฝึกอบรมส่วนใหญ่อยู่ ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยทั้ง
ด้าน เท่ากับ 4.48 มีค่าเบี่ยงเบนเท่ากับ 0.55 การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน และ   
มีความม่ันใจสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้อยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.35 มีค่าส่วน
เบี่ยงเบน เท่ากับ 0.47 และด้านการน าความรู้ไปใช้ คือ มีความมั่นใจและสามารถน าความรู้ที่ได้รับ
ไปใช้ได้ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.35 มีค่าส่วนเบี่ยงเบน เท่ากับ 0.47 รองลงมา มีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องฝึกอบรมนี้หลังการอบรม มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.17 มีค่าส่วนเบี่ยงเบน เท่ากับ 0.56 สถานที่มี
ความเหมาะสม ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.17 มีค่าส่วนเบี่ยงเบน 
เท่ากับ 0.56 และน้อยที่สุด คือ ด้านความรู้ความเข้าใจในเรื่องฝึกอบรมนี้ก่อนการอบรมมีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 3.67 มีค่าส่วนเบี่ยงเบน เท่ากับ 0.31 
 1.5 ผลการวิเคราะห์แบบวัดประเมินคุณลักษณะจิตปัญญา 8 ด้าน ก่อนการพัฒนาจิต
ปัญญาอยู่ในระดับแยกเป็นรายด้าน  
 แบบส ารวจความจ าเป็น และความต้องการในการฝึกอบรมจากแบบสอบถาม จ านวน 
338 ชุด พบว่า ระดับความต้องการในการฝึกอบรมส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.05 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.46 เป็นความต้องการในการฝึกอบรมของนักเรียน ในด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อจิต
ปัญญาในการด ารงชีวิตของเยาวชนตามแนวพุทธจิตวิทยา ด้านจิตปัญญาของนักเรียนชั้นมัธยม
รองลงมามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.56 ของความต้องการฝึกอบรม 
คือ นักเรียนต้องการสนับสนุนในการจัดการประชุม และนักเรียนต้องการการเข้าอบรมพัฒนาจิตใจ 
และน้อยที่สุดของระดับความต้องการในการฝึกอบรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.49 ของความต้องการฝึกอบรม คือ นักเรียนต้องการการพัฒนาความสามารถ
ตนเองที่จะรับผิดชอบงานที่ตนเองได้รับความผิดชอบ และต้องการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผล  ด้านปัจจัย ที่ส่งผลต่อจิตปัญญาในการด ารงชีวิตของเยาวชนตามแนวพุทธจิตวิทยา 
จัดการภาพรวมส่วนใหญ่ของความต้องการในการฝึกอบรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.46 อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
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 ตอนที่ 3 เสนอกระบวนการพัฒนาจิตปัญญาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ด าเนินการได้ดังนี้ 
 3.1 กระบวนการพัฒนาจิตปัญญาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาเอกสาร การเก็บข้อมูลทั้งทางด้านปริมาณ และคุณภาพ 
โดยวิธีเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม และสัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุ่มท าให้สามารถสร้างเป็น
โมเดลขึ้นมาได้  ฉะนั้นโมเดลนี้ประกอบด้วยสมการดังต่อไปนี้ 
  ค าย่อ CMPD คือ 
  C   =    (Content)    หมายถึง  เนื้อหา  
 M  =    (Method)     หมายถึง  วิธีการ 
 P =    (Process)  หมายถึง  กระบวนการ  
  D   =    (Development) หมายถึง  การพัฒนา 
 องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาเอกสาร การเก็บข้อมูลทั้งทางด้านปริมาณ และคุณภาพ 
โดยวิธีเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม และสัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุ่มท าให้สามารถสรุปองค์
ความรู้จากกระบวนการพัฒนาจิตปัญญาตามหลักพุทธจิตวิทยาส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลาย จังหวัดฉะเชิงเทราดังนี้ 
 1. C หมายถึง เนื้อหา (Content) มีความหมาย ดังนี้ 
       ศึกษาสภาพสภาวะจิตปัญญาในพระไตรปิฎกและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยมีหลักธรรมคือ 
บุญกิริยาวัตถุ 3 สังคหวัตถุ 4 ทฤษฎีสติปัญญาของเพียเจต์ และทฤษฎีการปรับพฤติกรรมของ สกิน
เนอร์ เพ่ือวิเคราะห์หลักพุทธจิตวิทยา บูรณาการใช้ในการประกอบการบรรยายในการฝึกอบรม 2 
วัน กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จ. ฉะเชิงเทรา  
  2. M หมายถึง วิธีการ (Method) มีความหมาย ดังนี้ 
 ศึกษาปัจจัยที่มีต่อการพัฒนาจิตปัญญา โดยศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจาก เอกสาร ต ารา
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรพัฒนาจิตปัญญา เพ่ือใช้ท าเป็นคู่มือในการฝึกอบรมของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัด ฉะเชิงเทรา  
 3. P หมายถึง กระบวนการ (Process) มีความหมาย ดังนี้ มีการทดสอบวัดความรู้
แบบสอบถาม 70 ข้อ บรรยายหลักพุทธจิตวิทยา จัดกลุ่มอภิปลาย น าเสนอหลักพุทธจิตวิทยา 
สรุปผลการอภิปรายของกระบวนการพัฒนาจิตปัญญาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัด
ฉะเชิงเทรา  
 3.1 พระวิทยากรบรรยายให้ความรู้หลักธรรมกิริยาวัตถุ 3 สังคหวัตถุ 4 
 3.2 วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาจิตปัญญาตามหลัก
จิตวิทยา 
 3.3 นักเรียนจัดกลุ่มเสนอหัวข้ออภิปรายหลักธรรมที่ เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาจิต
ปัญญา 
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 3 .4  นั ก เรี ยนน า เสนอและอภิปรายกระบวนการ พัฒนาจิ ตปัญญาตามหลั ก
พระพุทธศาสนา 
 4. D หมายถึง การพัฒนา (Development) มีความหมาย ดังนี้ 
 ผู้วิจัยได้จัดโครงการฝึกอบรมนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดฉะเชิงเทรา       
เป็นเวลา 1 วัน โดยมีกระบวนการพัฒนาจิตปัญญาตามหลักพุทธจิตวิทยาคือ  1. มีการพัฒนาด้าน
กาย  คือ มีความประพฤติเรียบร้อย กิริยามารยามดีงาม 2. มีการพัฒนาด้านจิต คือ มีสภาพอารมณ์
ที่   ร่าเริง แจ่มใส สดชื่น 3. มีการพัฒนาด้านปัญญา คือ มีความฉลาดสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้าได้ด ี
 

10. อภิปรายผลการวิจัย 
       จากผลการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตปัญญาตามหลักพุทธจิตวิทยาส าหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้วิจัยกล่าวถึงประเด็นส าคัญท่ีค้นพบมาอภิปรายผลดังนี้  
 10 ผลการวิจัยสภาวะจิตปัญญาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 1) ผลการวิจัยสภาวะจิตปัญญาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 ผลการวิจัยพบว่า สภาวะจิตปัญญาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัด
ฉะเชิงเทรา นักเรียนมีอารมณ์ร่วมในการฟังบรรยายหลักบุญกิริยาวัตถุ 3 คือ 1.ทาน การให้นักเรียน
รู้จักเสียสละทรัพย์ส่วนตน 2.ศีล คือ   การรักษากายวาจาให้เรียบร้อย 3.ภาวนา คือ การเจริญ
ภาวนาด้วยการฝึกอบรมจจิตใจให้เจริญขึ้น และท าให้นักเรียนมีความฉลาดรู้คิดและแก้ไขปัญหาได้
เป็นการพัฒนาจิตปัญญาของนักเรียน โดยน าหลักสังคหวัตถุ 4 เป็นเครื่องสงเคราะห์อยู่ร่วมกันให้มี
ความสุข 
 10.2 ผลการวิจัยกระบวนการพัฒนาจิตปัญญาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายตาม
หลักพุทธจิตวิทยา  
 1) ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
 ผลการสังเคราะห์การสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับการศึกษากระบวนการพัฒนาจิตปัญญา
ตามหลักพุทธจิตวิทยาส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิได้
อธิบาย ดังนี้ 
 1. ด้านความเชื่อม่ันในตน พบว่า นักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนและเกิดความคิดเกิดจาก
การรับรู้และการปฏิบัติซ้ าๆ จนมีความเชื่อว่าจะไม่มีข้อผิดพลาดจากการเรียนและการปฏิบัติท าให้
เกิดความเข้าใจในการเรียนโดยมีความเชื่อมั่นที่เกิดขึ้นในตนเอง 
  2. ด้านลักษณะมุ่งอนาคต พบว่า นักเรียนมีการวางแผนในการเรียนรู้จักแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง โดยใช้วิธีการแก้ปัญหาจากหลักธรรมมาเป็นฐานสอดแทรกในการเรียนรู้ในการ
ท างานและสามารถช่วยแก้ปัญหาได้ โดยการหาข้อมูลเพ่ิมเติมให้ตัวเองจากเทคนิคใหม่ๆ โดยใช้
ทักษะที่มีหลายรูปแบบมาบูรณาการเข้าสู่การวางแผนในอนาคตต่อไปได้ 
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 3. ด้านสุขภาพจิต พบว่า นักเรียนควบคุมอารมณ์ในการเรียนดี มีการพัฒนาตนโดยการ
ออกก าลังกาย  และปฏิบัติธรรมเป็นตัวช่วยก ากับอารมณ์ไม่เครียดต่อสิ่งเร้าเข้ามากระทบไม่โกรธ
โมโหง่าย การผ่อนคลายอารมณ์ในฟังบรรยายธรรมและท าให้อารมณ์ดีมีความปรารถนาเอ้ืออาทรต่อ
กัน โดยอาศัยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและหน้าที่มาใช้ก ากับตัวเอง 
 4. ด้านการตระหนักรู้ พบว่า นักเรียนได้มีลงมือปฏิบัติจริงมีอิทธิพลต่อการศึกษาอย่าง
แท้จริงท าให้การศึกษาพัฒนาไปได้อย่างดี การเรียนรู้จากสภาพเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ท า
ให้นักเรียนได้เข้าใจในการปรับตัวก็จะอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสมและการฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง มี
การท างานร่วมกันได้และศรัทธาในคุณค่าของการเป็นผู้น าร่วม  
  5. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครู พบว่า นักเรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 
โดยเน้นสื่อการเรียนการสอน โดยมีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และใช้กระบวนการคิดหลัก
โยนิโสมนสิการมาสนับสนุนความรู้ ให้ความรักความเมตตาแก่นักเรียนโดยให้ฝึกสมาธิและมีการสอน
ศีลธรรมให้มากข้ึน มีการฝึกปฏิบัติฝึกทักษะชีวิต การรู้หน้าที่ของแต่ละคนให้มีความเสมอภาค ความ
ไว้วางใจ การพูดคุยกับนักเรียนให้เข้าใจ 
 6. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน พบว่า นักเรียนสติปัญญาสามารถ
พัฒนาตนเองได้ ใฝุดีมีความพยายามช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การศึกษาเป็นการพัฒนาให้นักเรียน
รู้จักรักสามัคคีกัน เพ่ือให้มีความมั่นใจปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่ตนท างานร่วมกันได้มีการควบคุม
อารมณ์ให้มั่นคงท าจิตใจให้สงบไม่มีความขัดแย้งใดๆ กับเพ่ือนนักเรียน  
 7. ด้านเจตคติต่อการเรียน พบว่า นักเรียนตระหนักถึงการเรียนว่าอนาคตในวันข้างหน้า 
นักเรียนมีแรงจูงใจได้เห็นความส าคัญต่อการเรียนมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ย่อมจะมีทัศนคติไป
ในทางที่ดี มีการปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้ นักเรียนมีเชื่อมั่นในการแสดงออก โดยใช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาเป็นตัวก าหนดตลอดเวลาศึกษา 
 8. ด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาตนให้อยู่กรอบของ
หลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา การปฏิบัติตนให้ดีรู้จักหน้าที่ ความมีน้ าใจความรักและ
ศรัทธารู้เท่าทันสังคมในปัจจุบัน หมั่นปรับปรุงในส่วนที่บกพร่องและเพ่ิมเติมในสิ่งที่ดีให้ดียิ่งขึ้น 
ศึกษาหาความรู้และปรับปรุงพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมต่อไป 
 

11.ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป   
       การวิจัยครั้งนี้ ได้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่ควรศึกษาวิจัยต่อไป เพ่ือเป็น
ประโยชน์ในทางวิชาการ อันที่จะได้องค์ความรู้ใหม่ๆ เกิดข้ึนมา ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะ ดังนี้  

 1. ควรศึกษากระบวนการพัฒนาจิตปัญญาตามหลักพุทธจิตวิทยากับนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย เพ่ือให้มีการพัฒนารูปแบบใหม่ที่เกิดจากการบูรณาการหลักพุทธจิตวิทยากับศาสตร์
สมัยใหม่ 

 2. ควรศึกษากระบวนการพัฒนาจิตปัญญาตามหลักพุทธจิตวิทยา เปรียบเทียบกับหลัก
ของการพัฒนากายจิตปัญญาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายว่าเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร      



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560530

 
บรรณานุกรม  

 
กรมวิชาการและกรมศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ . (2538). เติบใหญ่ใกล้ธรรม . กรุงเทพฯ: 
 องค์การทุนเพื่อเด็กสหประชาชาติ.  
กันยา  แสงสุวรรณ. (2552).จิตวิทยาทั่วไป. กรุงเทพฯ: รวมสาส์น. 
กัลยา  วานิชยบัญชา. (2559). สถิติงานวิจัย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
คณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ. (2540). ส านักงานแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับบปรับปรุง 
 2549-2559. กรุงเทพฯ: อรรถพลการพิมพ์. 
ฉลองรัฐ อินทรีย์ และคณะ.  (2527). ปัญหาและความต้องการของวัยรุ่นไทย. คณะพยาบาล
 ศาสตร์: มหาวิทยาลัยมหิดล.  
ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์. (2552). สอนเด็กให้มีจิตสาธารณะ. กรุงเทพฯ: วี พรินท์. 
ดนัย ไชยโยธา. (2534). พ้ืนฐานทางสังคมวิทยาการศึกษา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ โอเอส พริ้นติ้ง
 เฮ้าส์. 
ถวิล ธาราโภชน์. (2532). จิตวิทยาสังคม. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: บริษัท โอ.เอส.  
 พริ้นติ้งเฮ้าส์. 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  (2539). พระไตรปิฏกฉบับภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช
 วิทยาลัย. กรุงเทพฯ:  โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
 



531วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

การอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุของวัดขนอนอ าเภอโพธาราม 
PRESERVATION,OF ANTIQUSE SITES ARCHAEOLOGICAL SITES AND ANTIGUE 

ARTS OF WAT KHANON, PHOTHARAM DISTRICT 
 

พระสนิท สุจิตฺโต (ท้วมดี) พระครูสังฆรักษ์ทรงพรรณ ชยทตฺโต ธิติวุฒิ หมั่นมี 
 

บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เ พ่ือ (1 ) ศึกษาหลักการและแนวคิดการอนุ รักษ
โบราณสถานโบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ (2) ศึกษาสภาพการ อนุรักษโบราณสถาน โบราณวัตถุ และ
ศิลปวัตถุ ของวัดขนอน อ าเภอโพธาราม (3) ศึกษาแนวทางการพัฒนา การอนุรักษโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุของวัดขนอน อ าเภอโพธาราม/การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ใช้ระเบียบวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยการวิเคราะห์เอกสาร (Document Analyze) และการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) จ านวน 25 รูป/คน 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการพรรณนาความ ผลการวิจัยพบว่า 
 1. หลักการและแนวคิดการอนุรักษโบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ พบว่า ต้องมี
การศึกษาค้นคว้าหาความจริงและเข้าใจการอนุรักษ์อย่างแท้จริงเพ่ือให้เกิดความรู้ที่ถูกต้อง สามารถ
ผสมผสานกลมกลืนจัดการทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นควรจะให้ถูกต้องมีประสิทธิภาพ มีการวางแผน
อย่างรอบคอบเพ่ือรักษาทรัพยากรเหล่านั้น ให้บรรลุความต้องการในอนาคตและหมายรวมถึงการ
ปูองกัน การดูแล การรักษา เพ่ือให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติอยู่คงทนต่อไป 
 2. สภาพการอนุรักษโบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ ของวัดขนอน อ าเภอโพ
ธาราม  พบว่าในปัจจุบัน วัดขนอนเป็นวัดที่มีความส าคัญในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านเป็น
ศูนย์รวมและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชน ทางวัดได้พัฒนาปรับปรุงเพ่ือเปิดเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม มีการแสดงหนังใหญ่ พิพิธภัณฑ์ฯลฯผู้ที่มาเที่ยววัดขนอนมีโอกาส
แสดงตนเป็นพุทธมามกะ ได้นมัสการพระพุทธรูปเก่าแก่สร้างสมัยอยุธยาตอนปลายภายในพระ
อุโบสถ และกราบสักการะหลวงปูุกล่อม คนมาเที่ยวชมวัดขนอนมีความหมาย 2ประการ 1.จังหวัด
ราชบุรี นั้นเป็น 1 ใน 12 จังหวัดที่ห้ามพลาดต้องมาเที่ยวชม 2.วัดขนอนเป็นแหล่งแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นของจังหวัดราชบุรี  

                                                           
 หลักสูตรพุทธศาสตร์มหาบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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 3. แนวทางพัฒนาการอนุรักษโบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุของวัดขนอน 
อ าเภอ  โพธาราม พบว่า พระสงฆ์ควรปฏิบัติการในเชิงรุกคือ ไม่รอให้คนเข้าไปหาถึงวัดควรจัดการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารตามช่องทางต่างๆให้ประชาชนมีความเข้าใจถึงความส าคัญท้ังภาครัฐหรือ
หน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องควรจัดอบรมถวายความรู้แด่พระสงฆ์และชาวบ้านในเรื่องการอนุรักษ์
ภายในวัดและชุมชนสร้างมีจิตส านึกในการท างานท่ีประสานสอดคล้องกันทุกภาคส่วนในการดูแล
อย่างจริงจังมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ด้วยเพื่อที่จะได้เรียนรู้และความส านึกรักท้องถิ่น 
 

ค าส าคัญ : รูปแบบการอนุรักษ์โบราณสถานโบราณวัตถุและศิลปวัตถุของวัดขนอนฯ 
 

                        ABSTRACT 
           The objectives of this research were : (1) to study the principles and 
concepts of preservation antique sites archaeological sites and antigue arts of Wat 
Khanon, Photharam district, Ratchaburi province,(2) to study the state of 
preservation antique sites archaeological sites and antigue arts of Wat Khanon, 
Photharam district, Ratchaburi province, (3) to study the preservation antique sites 
archaeological sites and antigue arts of Wat Khanon, Photharam district, Ratchaburi 
province.  This research was the qualitative research through the documentary 
research and in-depth interview from 25 key informants. 
 1. To study the principles and concepts of preservation antique sites 
archaeological sites and antigue arts , found that must have the study the real facts 
and understanding correctly and integrating the human resource management 
effectively, should have the plan carefully for human resource protection to attain 
the demand in the future  and including protection , take care , preservation for 
being the national culture heritage forever.  
 2  To study the state of preservation antique sites archaeological sites and 
antigue arts of Wat Khanon, Photharam district, Ratchaburi province , found that at 
the present Wat Khanon is very important monastery to preserve the antique sites 
archaeological sites and antigue arts as the center of culture and mental refuge of 
Buddhists and the monastery have the improvement and development for 
preservative culture tourist destination like to have the shadow play , museum etc. 
For the tourists who come to Wat Khanon to beg for Buddhist being and worship 
the old Budddha image in Ayutthaya period in the chanting hall or Ubosatha and 
respecting Luangpor Klom. The tourists who come to Wat Khanon that have 2 
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meaning 1. Ratchaburi as one out of 12 unmissing provinces  2. Wat Khanon is the 
exchange of preservative culture of Ratchaburi province. 
 3 The guideline for the preservation antique sites archaeological sites and 
antigue arts of Wat Khanon, Photharam district, Ratchaburi province , found that the 
monks should have the positive approach by waiting for the people come to the 
monastery but should have the public relations , informations channel for the 
people to know and understand the importance both public sector or related 
agencies to train the monks and villagers about preservation within the monastery 
and community to have the public mind to work along with all sectors for 
preservation in the sake of learning and local love responsibility. 
 

Keywords : Preservation,of Antiquse Sites Archaeological Sites and Antigue Arts of 
     Wat Khanon, Photharam  
 

1.บทน า 
 ในสมัยพุทธกาลระยะเริ่มแรกนั้นพระสงฆ์ยังไม่มีที่อยู่อาศัยประจ าได้จาริกไป เพ่ือเผยแผ่
หลักธรรมศาสนาให้กว้างขวางออกไปเพื่อเป็นการยังประโยชน์สุขแก่ชนหมู่มากที่ตามที่พระพุทธเจ้า 
ได้สั่งสอนไว้ดังปรากฏในพระไตรปิฎกว่า“ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงจาริกไปเพ่ือประโยชน์และ
ความสุขของชนหมู่มากเพ่ืออนุเคราะห์ชาวโลกเพ่ือประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพและ
มนุษย์ทั้งหลาย” (วิ.มหา. (ไทย) 4/32/39) การจาริกไปในที่ต่างๆ ท าให้พระสงฆ์ได้เห็นสภาพที่
แท้จริงหรือปัญหาที่เกิดขึ้นได้ชัดเจนและใกล้ชิด สามารถหาวิธีการมาแก้ไขปัญหาหรือวิธีการเผยแผ่
ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมนั้นซึ่งท าให้การเผยแผ่ประสบความส าเร็จได้ดีกว่าและยังเป็นการละ
ความยึดมั่นถือมั่นในสถานที่อยู่อาศัย การจาริกจึงเป็นการฝึกปฏิบัติให้ละวางกิเลสโดยไม่รู้ตัวแต่การ
จาริกนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะมีคุณอย่างเดียว พระพุทธเจ้าก็ได้แสดงถึงโทษของการจาริกไว้เช่นกัน ดังปรากฏ
ในพระไตรปิฎกดังนี้คือ 1) ย่อมไม่ได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยฟัง 2) ไม่เข้าใจชัดสิ่งที่ได้ฟังแล้ว 3) ไม่แกล้ว
กล้าในสิ่งที่ได้ฟังแล้วบางประการ 4) ได้รับโรคเรื้อรังอย่างหนัก 5) ไม่มีมิตร 6) ไม่ได้บรรลุคุณวิเศษ
ที่ยังไม่ได้บรรลุ 7) เสื่อมจากคุณวิเศษที่ได้บรรลุแล้ว 8) ย่อมไม่แกล้วกล้าด้วยคุณวิเศษที่บรรลุแล้ว
บางประการ เนื่องจากการจาริกไปเรื่อยๆ ย่อมไม่มีโอกาสได้ฟังธรรมเทศนาจากพระภิกษุผู้ได้บรรลุ
ธรรมชั้นสูงแล้ว หรือเมื่อเกิดข้อสงสัยก็ไม่มีโอกาสได้ไต่ถามพระสงฆ์ผู้มีความรู้ บางครั้งการจาริกไป
เรื่อยๆ ท าให้เพลิดเพลินจนปล่อยปะละเลยต่อการปฏิบัติธรรมเป็นต้น (องฺ.ปญฺจก. (ไทย) 22/221-
222/363-364) ดังนั้นเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมในการด ารงเพศพรหมจรรย์พระพุทธเจ้าจึงได้ทรง
อนุญาตให้มีวัดเกิดขึ้นเป็นที่พักอาศัยเพ่ือปูองกันอุปสรรคจากธรรมชาติคือ ความร้อน ความหนาว
เป็นต้น ซึ่งเป็นอุปสรรคที่จะท าให้การปฏิบัติธรรมไม่ก้าวหน้า จึงทรงมีพุทธานุญาตเรื่องอารามเมื่อ
พระเจ้าพิมพิสารได้ทูลถวายอุทยานเวฬุวันแด่พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข สวนเวฬุวันจึง
ถือว่าเป็นวัดแห่งแรกในพุทธศาสนาความในพระไตรปิฎกกล่าวไว้ว่า 
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 ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสด็จไปยังพระราชนิเวศน์ของพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคธ
รัฐครั้นถึงแล้วจึงประทับนั่งบนอาสนะที่เขาจัดถวายพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ขณะนั้นพระเจ้าพิมพิสาร
จอมทัพมคธรัฐทรงน าของเคี้ยวของฉันอันประณีตประเคนภิกษุสงฆ์ มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขด้วย
พระองค์เองกระท่ังพระผู้มีพระภาคเจ้าเสวยเสร็จแล้วทรงห้ามภัตตาหารแล้ว ละพระหัตถ์จากบาตร 
จึงประทับนั่ง ณ ที่สมควร ท้าวเธอทรงด าริว่า “พระผู้มีพระภาคควรประทับที่ไหนหนอ ที่แห่งใดอยู่
ไม่ไกลและไม่ใกล้จากหมู่บ้านนัก คมนาคมสะดวกผู้ประสงค์พึงเข้าเฝูาได้กลางวันไม่พลุกพล่าน  
กลางคืนสงัด เสียงไม่อึกทึก เราพึงถวายอุทยานเวฬุวันแด่พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข” 
แล้วทรงจับพระสุวรรณภิงคารหลั่งน้ าน้อมถวายแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยพระราชด ารัสว่า “หม่อม
ฉันขอถวายอุทยานเวฬุวันนั้นแด่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขพระพุทธเจ้าข้า” พระผู้มีพระ
ภาคทรงรับอารามแล้วทรงชี้แจงให้พระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคธรัฐ ต่อมาพระพุทธองค์ ได้ทรงแสดง
ธรรมีกถา เพราะเรื่องนั้นเป็นต้นเหตุรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่า “ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตอาราม” 
(วิ.มหา. (ไทย) 4/59/71-72) จึงถือได้ว่าสวนเวฬุวันเป็นวัดแห่งแรกในทางพระพุทธศาสนา และเป็น
ต้นเหตุให้พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตการมีวัดเป็นที่อยู่อาศัยแก่พระสงฆ์  แต่อาณาบริเวณพระอาราม
เวฬุวันยังคงไม่มีสิ่งก่อสร้างใดๆ พ้ืนที่ครอบคลุมไปด้วย ปุา ต้นไม้ ภูเขา ถ้ า ปุาช้า ปุาชัฏ ที่แจ้งและ
ลอมฟางต่อมาเศรษฐีเมืองราชคฤห์ จึงได้สร้างวิหารถวายให้แก่สงฆ์เพ่ือเป็นที่อยู่ปูองกันอันตรายดัง
ข้อความที่ปรากฏในพระวินัยปิฎก 

 การที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้คฤหัสถ์สร้ างวั ดถวายแก่พระภิกษุสงฆ์ ใน
พระพุทธศาสนาและอนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์อยู่ ในเสนาสนะในวัดก็เ พ่ือความมั่นคงของ
พระพุทธศาสนา ทรงแสดงคุณประโยชน์ของวิหารว่า “วิหารย่อมปูองกัน ความหนาวร้อนและสัตว์
ร้าย นอกจากนั้นยังปูองกันงู ยุงและฝนในคราวหนาวเย็น นอกจากนั้นยังปูองกันลมและแดดอันร้อน
จัดที่เกิดขึ้น การถวายวิหารแก่สงฆ์ เพ่ือหลีกเร้นอยู่ เพ่ือความสุข เพ่ือเพ่งพินิจ และเพ่ือเห็นแจ้ง 
พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงสรรเสริญว่าเป็นทานอันเลิศเพราะฉะนั้น ผู้ฉลาดเมื่อเห็นประโยชน์ของตน 
พึงสร้างวิหารอันรื่นรมย์ถวายภิกษุผู้พหูสูตให้อยู่ในที่นี้เถิด อีกประการหนึ่ง ผู้เป็นบัณฑิตมีจิต
เลื่อมใสในภิกษุพหูสูต ผู้ปฏิบัติตรง พึงถวายข้าว น้ า ผ้า และเสนาสนะอันควรแก่ท่านเหล่านั้น ท่าน
เหล่านั้นย่อมแสดงธรรมอันเป็นเหตุบรรเทาสรรพทุกข์แก่เขา ซึ่งเมื่อเขารู้ทั่วถึงแล้วจะเป็นผู้ไม่มีอา
สวะปรินิพพานได้ในชาตินี้” (วิ.จู. (ไทย) 7/294/91-92) 
 พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมอบภาระหน้าที่ส าคัญในการดูแลศาสนสถาน 
ศาสนสมบัติในวัด โดยพระพุทธองค์ทรงได้อนุญาตให้มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ดังในเรื่องราวของพระ 
ปิลินทวัจฉะ (วิ.ม. (ไทย) 5/270/63) ที่ปรากฏในพระไตรปิฎกว่า ท่านพระปิลินทวัจฉะประสงค์จะ
ท าท่ีเร้นจึงให้ภิกษุทั้งหลายท าความสะอาดเงื้อมเขาในกรุงราชคฤห์ ครั้งนั้นพระเจ้าพิมพิสารต้องการ
ถวายคนวัดเพ่ือช่วยท าความสะอาดเงื้อมเขา ต่อมาท่านพระปิลินทวัจฉะได้กราบทูลต่อพระพุทธเจ้า
ว่า “พระพุทธเจ้าข้า พระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคธรัฐ มีพระราชประสงค์จะถวายคนวัดข้าพระองค์
จะพึงปฏิบัติอย่างไร” ล าดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมีกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุรับสั่ง
กับภิกษุทั้งหลายว่า “ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้มีคนงานวัด” (วิ.ม. (ไทย) 5/270/64-65) 
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จากพระพุทธพจน์ดังกล่าวนี้ แสดงให้เห็นว่า การดูแลศาสนสถาน ศาสนสมบัติของพระพุทธศาสนา
นี้ มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล แต่ในสมัยปัจจุบันนั้นถ้าเป็นวัดเล็กมีพระภิกษุสามเณรไม่มากนัก  
เจ้าอาวาสก็ท าหน้าที่ปกครองดูแลพระภิกษุสามเณรภายในวัดตามพระธรรมวินัยด้วยตนเอง 

 จากเหตุผลที่กล่าวข้างต้นวัดขนอนเป็นวัดมีส่วนส าคัญและมีบทบาทยิ่งต่อการอนุรักษ์
โบราณสถานโบราณวัตถุและศิลปวัตถุเช่น หนังใหญ่ของวัดขนอน ที่มีความต่อเนื่องมาทั้งในอดีต
และปัจจุบันทางวัดได้มีความร่วมมือกับหน่วยงานทางราชการที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องรวมทั้งภาครัฐและ
เอกชนในการออกเผยแผ่น าหนังใหญ่วัดขนอนออกไปแสดงยังสถานที่ต่างๆทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศมาแล้วหลายครั้งในปี พ.ศ.2532 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีองค์
อุปถัมภกมรดกไทยพระองค์ท่านทรงเห็นคุณค่าในการแสดงและศิลปะหนังใหญ่ทรงมีพระกระแส
รับสั่งให้ทางวัดช่วยฟื้นฟูและท าการอนุรักษ์หนังใหญ่ทั้งสามร้อยกว่าตัว และให้มีการจัดท าหนังใหญ่
ชุดใหม่ขึ้นแสดงแทนโดยมี มหาวิทยาลัยศิลปากรรับผิดชอบงานช่างจัดท าหนังใหญ่ทั้งหมด ได้น า
หนังใหญ่ชุดใหม่ที่สร้างขึ้นใหม่ทูลเกล้าถวายเมื่อเดือน มิถุนายน 2538 ณ.โรงละครแห่งชาติและทรง
พระราชทานให้ทางวัดขนอนน ามาใช้ในการแสดงต่อไป ปัจจุบันนี้ทางวัดได้จัดสร้างพิพิธภัณฑ์และ
การแสดงนิทรรศการหนังใหญ่ เพ่ือเปิดให้ประชาชนทั่วไปและผู้ที่มีความสนใจ ได้เข้าร่วมชม
นิทรรศการและศึกษาพร้อมทั้งมีการสาธิตวิธีการแสดงหนังใหญ่ตลอดจนการฝึกเยาวชนให้เรียนรู้
และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่านี้ครบทุกกระบวนการเพ่ือสนองโครงการตามพระราชด าริ
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสืบต่อไป    
 ดังนั้นผู้วิจัยมีความสนใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยกันอนุรักษ์โบราณสถานโบราณวัตถุ
และศิลปวัตถุของวัดขนอน ให้ด ารงคงไว้ให้ลูกหลานได้ชมมรดกของบรรพบุรุษของตนเองที่ได้สร้าง
สมไว้และได้เห็นความส าคัญเกี่ยวกับการอนุรักษ์จึงศึกษาวิจัย เพ่ือจักได้น าผลการวิจัยไปใช้ในการ
พัฒนาในการอนุรักษโบราณสถานโบราณวัตถุและศิลปวัตถุของวัดขนอน และผู้เขียนเชื่อมั่นว่า
บทความนี้ จะสามารถเป็นแนวทางในการอนุรักษ์โบราณสถานโบราณวัตถุและศิลปวัตถุที่ส าคัญของ
ชาติไว้ให้ยั่งยืนสืบต่อไปได้ 
  

2. วัตถปุระสงค์การวิจัย 

  เพ่ือศึกษาหลักการและแนวคิดการอนุรักษโบราณสถานโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ.  
 เพ่ือศึกษาสภาพการอนุรักษโบราณสถาน โบราณวัตถุและศิลปวัตถุของวัดขนอน  
 เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการอนุรักษโบราณสถานโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ ของวัด
ขนอน  
  



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560536
๖ 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ติดตามเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้มีความรู้และ
ปราชญ์ชุมชนจ านวน 25รูป/คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์ผู้มีความรู้และปราชญ์
ชุมชน 
 

4. ผลการวิจัย 
 1. หลักการและแนวคิดการอนุรักษโบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ พบว่า ต้องมี
การศึกษาค้นคว้าหาความจริงและเข้าใจการอนุรักษ์อย่างแท้จริงเพ่ือให้เกิดความรู้ที่ถูกต้อง สามารถ
ผสมผสานกลมกลืนจัดการทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นควรจะให้ถูกต้องมีประสิทธิภาพ มีการวางแผน
อย่างรอบคอบเพ่ือรักษาทรัพยากรเหล่านั้น ให้บรรลุความต้องการในอนาคตและหมายรวมถึงการ
ปูองกัน การดูแล การรักษา เพ่ือให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติอยู่คงทนต่อไป 
 2. สภาพการอนุรักษโบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ ของวัดขนอน ในปัจจุบัน 
วัดขนอนเป็นวัดที่มีความส าคัญในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านเป็นศูนย์รวมและเป็นที่ยึด
เหน่ียวจิตใจของพุทธศาสนิกชน ทางวัดได้พัฒนาปรับปรุงเพ่ือเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
วัฒนธรรม มีการแสดงหนังใหญ่ พิพิธภัณฑ์ฯลฯผู้ที่มาเที่ยววัดขนอนมีโอกาสแสดงตนเป็นพุทธมาม
กะ ได้นมัสการพระพุทธรูปเก่าแก่สร้างสมัยอยุธยาตอนปลายภายในพระอุโบสถ และกราบสักการะ
หลวงปูุกล่อม คนมาเที่ยวชมวัดขนอนมีความหมาย 2ประการ 1.จังหวัดราชบุรี นั้นเป็น 1 ใน 12 
จังหวัดที่ห้ามพลาดต้องมาเที่ยวชม 2.วัดขนอนเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเชิงอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมพื้นของจังหวัดราชบุรี  
 3. แนวทางพัฒนาการอนุรักษโบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุของวัดขนอน 
พระสงฆ์ควรปฏิบัติการในเชิงรุกคือ ไม่รอให้คนเข้าไปหาถึงวัดควรจัดการประชาสัมพันธ์ข่าวสารตาม
ช่องทางต่างๆให้ประชาชนมีความเข้าใจถึงความส าคัญทั้งภาครัฐหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
ควรจัดอบรมถวายความรู้แด่พระสงฆ์และชาวบ้านในเร่ืองการอนุรักษ์ภายในวัดและชุมชนสร้างมี
จิตส านึกในการท างานที่ประสานสอดคล้องกันทุกภาคส่วนในการดูแลอย่างจริงจังมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ด้วยเพื่อที่จะได้เรียนรู้และความส านึกรักท้องถิ่น 
 
5. การอภิปรายผล 
 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นจากเอกสารรวมงานวิจัยต่างๆและการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
ได้ท าการสรุป การอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุและศิลปวัตถุ วัดขนอน ตามความคิดเห็นผู้ให้
ข้อมูลและได้สังเคราะห์ประเด็นอภิปรายดังต่อไปนี้  
 5.2.1 สภาพการอนุรักษ์โบราณสถานโบราณวัตถุ และศิลปวัตถุของวัดขนอน อ าเภอ
โพธาราม จังหวัดราชบุรี 
 1. ด้านการอนุรักษ์ในฐานะที่เป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์อารยธรรม  พบว่า หนัง
ใหญ่วัดขนอนสร้างมาโดยการริเริ่มของพระครูศรัทธาสุนทร (หลวงปูุกล่อม) ท่านได้ดูแลรักษา
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ศิลปกรรมของวัดไว้ได้เป็นอย่างดี พระสงฆ์ในฐานะท่ีเป็นบุคคลส าคัญต่อการอนุรักษ์ในเรื่องนี้ก็คงจะ
เป็นท่านเจ้าอาวาสพระครูพิทักษ์ศีลปาคมที่เป็นผู้น าในการอนุรักษ์โบราณสถานโบราณวัตถุและ
ศิลปวัตถุ ของวัดขนอนและเป็นสมบัติของชาติและชุมชน และในส่วนของการอนุรักษ์ โบราณสถาน  
โบราณวัตถุและศิลปวัตถุเป็นสิ่งที่มีความส าคัญหลวงปูุกล่อมท่านก็ท าการซ่อมแซมบูรณะด้วย เช่น 
การบูรณะพระอุโบสถหลังเก่าให้มีสภาพสมบูรณ์ตามแบบช่างสมัยโบราณ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ชาญ เลี่ยวเส็ง (2444) ได้วิจัยเรื่อง “ศึกษาบทบาทของวัดในการอนุรักษ์พุทธศิลป์เพ่ือการทอง
เที่ยว” พบว่าหลักค าสอนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างงานพุทธศิลป์มีหมวด ธรรมว่าด้วยเรื่องบูชา 
ไตรสิกขา บุญกิริยาวัตถุ ไตรลักษณ์ เจติยะ อปายะ อุโบสถศีล และทศบารมีวัดเกิดขึ้นมาตั้งแต่ครั้ง 
พุทธกาลผู้สร้างได้ถวายเพ่ือเป็นที่ประทับของพระพุทธองค์และเป็นที่อยู่ของสงฆ์วัดได้พัฒนา
รูปแบบจากสิ่งก่อสร้างที่มุ่งประโยชน์ใช้สอยเป็นพระอารามที่มีความอลังการเพ่ือเป็นพุทธบูชาวัดจึง
ได้ กลายเป็นที่รวมของงานฝีมือเชิงช่างและมรดกทางวัฒนธรรมในกาลต่อมา ดังนั้นการมาเที่ยวชม
พุทธศิลป์จึงได้คุณค่าทางการพักผ่อน การแสวงหาความรูและการแสวงบุญ วัดที่เข้าไปศึกษามีพุทธ
ศิลป์ที่มีคุณค่าโดดเด่นแตกต่างกันออกไป มีประโยชน์ทางการใช้สอยเ พ่ือกิจกรรมทาง 
พระพุทธศาสนาเป็นหลักทุกวัดได้ดูแลรักษาพุทธศิลป์ ในวัดให้คงอยู่ในสภาพเดิมหรือใกล้เคียง
กลมกลืนกับสภาพเดิมมากที่สุดพระสงฆ์มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในวัดที่เข้าไปศึกษามีความรู้ ความ
เข้าใจเรื่องการอนุรักษ์พุทธศิลป์ตรงกันกับนักวิชาการศิลปะ และนักวิชาการศิลปะเหล่านั้นเห็นว่า 
วัดต้องใช้พุทธศิลป์ให้เกิดคุณค่าทางธรรมปฏิบัติแก่ผู้มาเที่ยวชมให้มากที่สุดโดยไม่ได้ให้ความส าคัญ
ในเชิงเศรษฐกิจใดๆ จากการส ารวจภาคสนามพบว่า สิ่งที่วัดควรปรับปรุงมากที่สุดคือ การจัดท า
เอกสารแนะน าวัด (ร้อยละ34) และปรับปรุงความสะอาดบริเวณวัด (ร้อยละ 30) กรมศิลปากรและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทองเที่ยวควรให้การสนับสนุนและแนวทางในการปรับปรุงวัดเพ่ือ
รองรับการทองเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่สูญเสียเอกลักษณ์ของความเป็นศาสนสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ต่อไปและมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนีย์ ทองจันทร์ และคณะ (2456) ได้วิจัยเรื่อง 
“ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายในการบริหารจัดการโบราณสถานโบราณวัตถุและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ” 
ศึกษากรณี เกาะเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่าพระราชบัญญัติ โบราณสถานโบราณวัตถุและ
ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2535 เป็นกฎหมายที่ก าหนด
อ านาจหน้าที่ให้กรมศิลปากร ในการบริหารจัดการโบราณสถานโบราณวัตถุและศิลปวัตถุและ
สถานที่ศักดิ์ที่ตั้งอยู่ ในเกาะเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยตรง 
 แต่พ้ืนที่ที่เป็นโบราณสถานโบราณวัตถุและศิลปวัตถุและสถานที่ศักดิ์นั้นส่วนใหญ่ตั้งอยู่ใจ
กลางเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา(core zone) เป็นพ้ืนที่ของความรับผิดชอบขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นคือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล พระนครศรีอยุธยาองค์การบริหารส่วน
ต าบลซึ่งหน้าที่ในการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตน เมื่อกรม
ศิลปากรและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต่างมีอ านาจในการบริหารจัดการพ้ืนที่โบราณสถาน
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่ในเกาะเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและต่าง
ฝุายได้ใช้อ านาจของตน จึงเกิดปัญหาการใช้กฎหมายที่ทับซ้อนกันจึงท าให้โบราณสถานโบราณวัตถุ 
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ศิลปวัตถุและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เสียหาย ถูกท าลาย สูญหาย และภูมิทัศน์โดยรอบเกิดทัศสนอุจจาด 
“นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร”ที่จดทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การ
ศึกษาและวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ(Unitednations Educations Scientific 
and Cultural Organization หรือ unesco อาจจะถูกถอดถอนออกจาการเป็นมรดกโลกได้ 
 ในอนาคตเพราะการบริหารจัดการพ้ืนที่ในเขตโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปวัตถุและ
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของอนุสัญญาการคุ้มครองมรดกโลก(The World 
Haritegs conversations) และมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัครพันธุ์ พันธุ์สัมฤทธิ์ (2545) ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาสถาปัตยกรรมในวัดราชาธิวาส (สมอราย) ผลการวิจัยพบว่า การอนุรักษ์
โบราณสถานนั้นควรเป็นการอนุรักษ์ท่ีผ่านกระบวนการค้นคว้าวิจัยอย่างครบถ้วน กล่าวคือ หากซาก
โบราณสถานนั้นพอจะเหลือให้เป็นรูปเป็นร่างบางส่วน ให้เขียนแบบขึ้นมา ส่วนที่ขาดหายไปก็เขียน
ให้เต็มโดยการสันนิษฐานใช้ความรู้ทางโบราณคดีประวัติศาสตร์ศิลปะวิเคราะห์ออกมาเป็นข้อมูล
หลักฐานประกอบกับที่ยังเหลืออยู่แล้วก็เผยแพร่โดยอาจจัดพิมพ์เป็นเล่มพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
หรืออาจท าเป็นแบบจ าลอง ส่วนการด าเนินการกับตัวโบราณสถานนั้นควรจะปรึกษาหารือกั บ
นักวิชาการทุกแขนงที่เกี่ยวข้อง และมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์ 
(2548) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง พัฒนาการแนวคิดและวิธีการอนุรักษ์โบราณสถานในประเทศไทย 
ผลการวิจัยพบว่า แนวคิดการอนุรักษ์โบราณสถานของไทยมีพัฒนาการมาอย่างยาวนาน จาก
รากฐานความคิดภูมิปัญญาดั้งเดิมสู่แนวคิด หลักการ ทฤษฎีที่พัฒนาตามหลักสากล  และพบว่าไม่มี
การศึกษาในครั้งใดที่แสดงถึงพัฒนาการแนวคิดนั้นๆตลอดจนที่มาที่ไปรวมทั้งอิทธิพลต่างๆ ที่เข้ามา
มีส่วนเกี่ยวข้องในการเปลี่ยนแปลงแนวคิดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอย่างชัดเจน    
 2. ด้านการอนุรักษ์ในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและความสัมฤทธิ์ผลทางการ
สร้างสรรค์ พบว่า พระสงฆ์ในวัดขนอน อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ท่านได้ท าตามหลักการ
อนุรักษ์นับได้ว่าเป็นหลักการและเหตุผลในการชะลออัตราการเสื่อมสภาพเพ่ือคงไว้ซึ่งคุณค่าของ
ศิลปของสภาพโบราณสถานโบราณวัตถุและศิลปวัตถุในสภาพที่ใกล้เคียงของเดิมเท่าที่จะเป็นไปได้  
สอดคล้องกับผลงานการวิจัยของ พระวัชรากร ป  ฺ าธโร (2558) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทของ
พระสงฆ์ในการอนุรักษ์ ศาสนาวัตถุ ศึกษาเฉพาะกรณี การอนุรักษ์อุโบสถ (สิม) ในอ าเภออาจ
สามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด” จากผลการวิจัยพบว่า บุคคลที่อยู่ใกล้ชิดและต้องเห็นความส าคัญของสิม
อีสานมากกว่าคนอ่ืนคือ พระสงฆ์มีบทบาทส าคัญในการอนุรักษ์บูรณะส่วนที่ช ารุดทรุดโทรม และ
เพ่ิมเติมส่วนที่หายไปและพระสงฆ์ยังเป็นผู้กระตุ้นปลูกจิตส านึกให้ประชาชนหวงแหนใน
สถาปัตยกรรมสิมอีสานด้วย และมีประเด็นที่เกี่ยวข้องและมีความสอดคล้องกับผลงานการวิจัยของ 
พระครูวัชรสุวรรณาทร ธมฺมโชโต (ลูกชุบ เกตุเขียว) (2558) ได้ท าวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้อิทธิ
บาทธรรมเพ่ือส่งเสริมกลยุทธ์การอนุรักษ์โบราณสถานของพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์
ภาค 15” ผลการวิจัย พบว่า 1.สภาพปัญหาอุปสรรคของการอนุรักษ์โบราณสถาน ยังขาดแคลน
งบประมาณและขาดความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์โบราณสถานส าหรับประชาชนยังขาดความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องในการอนุรักษ์โบราณสถานและการสื่อที่ใช้ในการให้ความรู้เกี่ยวกับในการอนุรักษ์ยัง
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ไม่มีเพียงพอ 2. การบูรณาการระหว่างแนวคิดทฤษฎีและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้อง
กับกลยุทธ์ในการอนุรักษ์ของพระสังฆาธิการพบว่า การวางแผน พระสังฆาธิการต้องวางแผนให้
ชัดเจนการจัดองค์กรพบว่า องค์กรจะต้องรวบรวมข้อมูลของปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่เหมาะสมกับ
โครงสร้างองค์กรในการด าเนินกิจกรรมให้มีความคล่องตัว การบริหารบุคคลพบว่า การเสาะแสวงหา
เพ่ือเลือกสรรให้ได้คนที่มีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมกับงานในการอนุรักษ์หรือผู้มีความรักต่อ
โบราณอย่างสูงสุดเข้ามาท าหน้าที่ดูแลในการปกปูอง การอ านวยการ พบว่า พระสังฆาธิการจะต้องมี
ความรู้และข้อมลูอย่างลึกซึ้งท่ีสามารถน าไปก าหนดการวินิจฉัยสั่งการที่รวดเร็วแม่นตรงการควบคุม
พบว่า การใช้ระเบียบและระบบที่จัดวางขึ้น พระสังฆาธิการจะต้องพัฒนาระบบของจิตส านึก มี
ความรู้สึกรับผิดชอบต่อพระศาสนาส าหรับการบูรณาการหลักพุทธธรรมจะต้องท าให้พระสังฆาธิการ
มีฉันทะความใส่ใจในการอนุรักษ์อยู่เสมอและมุ่งมั่นมีวิริยะความขยันหมั่นเพียร ในการอนุรักษ์
โบราณสถานความพยายามอดทนมีจิตตะความตั้งใจในการอนุรักษ์ มีความกระตือรือร้น และวิมังสา
ใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญตรวจสอบหาเหตุผลเพ่ือแก้ไขปรับปรุงงานให้ดีขึ้น 
 ในปัจจุบันหลวงพ่อพระครูพิทักษ์ศิลปาคมได้สืบสานงานอนุรักษ์ของวัดขนอนเพ่ือส่งต่อ
งานด้านการอนุรักษ์ให้คนรุ่นต่อไปได้เดินหน้างานอนุรักษ์ต่อเนื่องอย่างไม่ขาดสาย  ประยุกต์
ปรับปรุงประสานให้เกิดความลงตัวของงานอนุรักษ์แต่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์และความมีมนต์
ขลังของหนังใหญ่วัดขนอนเพ่ือความตื่นตาตื่นใจของผู้พบเห็นไปอีกนานมีประเด็นและมีความ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุภชัย สนธิรักษ์ (2549)ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ศักยภาพการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ อนุรักษ์แหล่งโบราณสถานในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าประดู่ อ าเภอพาน
ทอง จังหวัดชลบุรี” การผลการวิจัยพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับค่อนข้างสูงเมื่อ พิจารณาตามส่วนร่วมมากที่สุด คือ การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จะ
พบสามกิจกรรมแรกคือ ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ชุมชน เป็นแห่งการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และมี
ถนนในแหล่งโบราณสถาน ส่วนการมีส่วนร่วมน้อยที่สุด คือ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้ 
มีสามกิจกรรม กิจกรรมแรกคือ รู้เรื่องการขุดค้นพบโครงกระดูกมนุษย์หรือเศษภาชนะดินเผาที่
แหล่งโบราณคดีบ้านโคกกระทารู้จักแหล่งโบราณคดีบ้านโคกกระทาและรู้เรื่องการขุดค้นพบเศษ
ภาชนะดินเผา เปลือกหอยหรือชิ้นส่วนกระดูกสัตว์ทะเลที่แหล่งโบราณคดีบ้านโคกฝูาย และมีความ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สาธิต กฤษตาลักษณ์ (2551) ได้ศึกษาเรื่อง “การศึกษารูปแบบ การ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และการพัฒนาโบราณสถานในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน”
ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูโบราณสถานจะต้องเริ่มจากการปรึกษาหารือ หรือ
ประชุมระดมสมอง ระดมความคิดเห็นจากผู้เป็นเจ้าของโบราณสถานคือประชาชนเป็นชุมชนอัน
ได้แก่ ผู้น าชุมชน ปราชญ์ ชุมชน ครู พระสงฆ์ หรือบุคคลอ่ืนเพ่ือหาทาง หาทุนและหาทางที่จะ
ด าเนินการฟ้ืนฟูต่อไปโดยมีรูปแบบในการฟ้ืนฟูอนุรักษ์คือการรักษาสภาพเดิมเอาไว้ให้ได้มากที่สุด
และนานที่สุด 

  



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560540
๑๐ 

6. ข้อเสนอแนะ   
 1 ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
 1. การสนับสนุนพระสงฆ์ของภาครัฐควรให้การสนับสนุนการท างานด้านการจัดการใน
การอนุรักษ์โบราณสถานโบราณวัตถุและศิลปวัตถุภายในวัด 
 2. กรมศิลปากรหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องควรให้การสนับสนุนพระสงฆ์ในการ
ท างานด้านการอนุรักษ์โบราณสถานโบราณสถานโบราณวัตถุและศิลปวัตถุให้เกิดขึ้นภายในวัดที่
สามารถจะท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์การอนุรักษ์ 
 3. ภาคเอกชนควรให้ความส าคัญและให้การสนับสนุนพระสงฆ์ในการท างานด้านการ
อนุรักษ์โบราณสถานโบราณวัตถุและศิลปวัตถุภายในวัด 
 4. พระสงฆ์ควรปฏิบัติการในเชิงรุกคือ ไม่รอให้คนเข้าไปหาถึงวัด  แต่ควรจัดการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารตามช่องทางต่างๆให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและรู้ถึงความส าคัญใน
การอนุรักษ์โบราณสถานโบราณวัตถุและศิลปวัตถุให้ประชาชนเข้าใจมากยิ่งขึ้น 
 5. ภาครัฐหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่เก่ียวข้องควรจัดให้มีการอบรมถวายความรู้แด่พระสงฆ์
และประชาชนในเรื่องเกี่ยวกับการอนุรักษ์โบราณสถานโบราณวัตถุและศิลปวัตถุภายในวัดและ
ชุมชน 
 6. ให้คนในชุมชนและหมู่บ้านหรือชุมชนที่มีโบราณสถานโบราณวัตถุและศิลปวัตถุมี
จิตส านึกในการท างานที่ประสานสอดคล้องกันทั้งชุมชนในการดูแลอย่างจริงจัง 
 7. คนในชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ด้วยเพ่ือที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งที่จะได้เรียนรู้
และซึมซับความส านึกรักท้องถิ่นของเราเองจะได้เห็นคุณค่าในการอนุรักษ์นั่นเอง 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ในการท าวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเฉพาะ”การอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ และ
ศิลปวัตถุ ของวัดขนอน อ าเภอโพธาราม” เชิงลึกบางประเด็น และจึงควรมีการวิจัย”การอนุรักษ์
โบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ ของวัดอ่ืนๆ เพ่ือเป็นแนวทางน าไปสู่การปฏิบัติในปัจจุบัน
ได้เช่นกัน 
 2. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการด้านวิชาการในการอนุรักษ์โบราณสถานในการน า
หลักวิชาการ  ประยุกต์องค์ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์โบราณสถานมาใช้ในวัด บริษัท หรือองค์กร  
หน่วยงาน  สถาบัน เป็นต้นเพ่ือเป็นการด าเนินงานให้บรรลุตามเปูาหมายหรือวัตถุประสงค์ตาม
หลักเกณฑ์ของการอนุรักษ์ 
 3. ควรศึกษาความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปที่มีต่อพระสงฆ์ในการอนุรักษ์โบราณสถาน
โบราณวัตถุและศิลปวัตถุในจังหวัดราชบุรีและจังหวัดอ่ืนๆ 
 4. ควรมีการวิจัยเรื่องการอนุรักษ์โบราณสถานโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ ในวัดของจังหวัด
ราชบุรีและวัดในจังหวัดอ่ืนๆ  
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 5. ควรมีการศึกษาในรายละเอียดในส่วนที่เป็นรายละเอียดเชิงลึกของการอนุรักษ์เพ่ือการ
พัฒนาปรับปรุงให้เกิดประโยชน์สูงสุดการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุที่เป็นของ
เก่าท่ีมีค่ายิ่ง 
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บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ข้อ คือ 1) เพ่ือศึกษาพิธีกรรมการกวนข้าวทิพย์ใน
พระพุทธศาสนา  2) เพ่ือศึกษารูปแบบพิธีกรรมการกวนข้าวทิพย์ในสังคมไทย 3) เพ่ือวิเคราะห์
รูปแบบการกวนข้าวทิพย์ของพุทธศาสนิกชน ในสังคมไทยที่บูรณาการด้วยการกวนข้าวทิพย์ตาม
หลักพระพุทธศาสนา  
 จากการศึกษา พบว่า การกวนข้าวทิพย์มีร่องรอยปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเป็นอาหารที่ไม่
มีเนื้อสัตว์เจือปนมีกรรมวิธีการในการหุง มีส่วนผสมมีน้้านมเป็นหลักเป็นอาหารที่นิยมรับประทาน
กันในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าได้เสวยอาหารที่เรียกว่าข้าวมธุปายาส หรือข้าวทิพย์ที่สมัยปัจจุบัน  
ท้าให้พระองค์ได้ตรัสรู้ ดังนั้นสมัยปัจจุบันนี้เมื่อจะท้าพิธีกวนข้าวทิพย์จึงต้องอ้างอิงเรื่องนางสุชาดา
เป็นเจ้าต้าหรับคนแรกที่ได้น้าข้าวทิพย์ไปถวายพระมหาบุรุษ มีหลักฐานปรากฏชัดในสมัยรัชกาลที่ 5 
ที่ทรงให้มีพระราชพิธีกวนข้าวทิพย์ในพระราชวัง โดยมีพระน้องนางเธอ พระเจ้าลูกเธอเป็นสาว
พรหมจารีในการกวน 
 ประเพณีกวนข้าวทิพย์จะส้าเร็จได้ต้องอาศัยความศรัทธาความเชื่อที่ยังมีอยู่ของประชาชน
ทั่วไป และผู้น้าในชุมชนที่จะร่วมมือกันอนุรักษ์ประเพณีนี้ไว้ เพราะต้องใช้ความร่วมมือร่วมใจของ
ประชาชนจ้านวนมาก ในการเตรียมการ การจัดหาอุปกรณ์ในการกวน แรงงานในการกวน และการ
เตรียมการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินที่ใช้ในการจัดซื้อจัดหาสิ่งของต่าง ๆ เป็นจ้านวนมาก ด้วยเหตุผล
ข้างต้นในปัจจุบันบางวัด บางท้องที่จึงเลิกประเพณีกวนข้าวทิพย์นี้ไป เพราะขาดความพร้อมในเรื่อง
ต่างๆ จากคติศรัทธาความเชื่อของชาวพุทธในประเทศไทยได้ขนานนาม“ข้าวมธุปายาส” ว่าเป็น 
“ข้าวกระยาทิพย์” หรือ “ข้าวทิพย์” 
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 สังคมคือกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ด้วยกันในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง มีความรู้สึกผูกพันร่วมมือกันใน
การถ่ายทอด ประเพณี วัฒนธรรม ความคิด และความเชื่อในสังคมในงานวันวิสาขบูชา ณมณฑลพิธี
ท้องสนามหลวงเป็นประจ้าทุกปี แต่ละภาคส่วน มีส่วนร่วมในการจัดเตรียมงานพิธี และประชา 
สัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ให้แก่สาธารณะชน พร้อมทั้งประสานงานกับหน่วยงาน ประชาชน กลุ่ม
องค์กรต่างๆ เป็นการสร้างเครือข่ายความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพ่ือให้บรรลุนโยบายของรัฐ เป็น
การสนับสนุน สืบสานงานพิธีการกวนข้าวทิพย์ ในวันวิสาขบูชา ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง 
 

ค าส าคัญ : วิธีกวนข้าวทิพย์, พุทธศาสนิกชน, สังคมไทย. 
 

ABSTRACT 
 This dissertation entitled ‘An Analytical Study of the Buddhists’ Kuankhawtip 
Ceremony in Thai Society’ has three objectives: 1) to study Kuankhawtip ceremony 
in Buddhism, 2) to study model of Kuankhawtip ceremony in Thai society and 3) to 
analyze the model of Buddhists’ Kuankhawtip ceremony integrated with Buddhism 
in Thai society. This is a documentary research. 
 In the study, it was found that there appeared such ceremony of 
Kuankhawtip in which there was no any meat being a part of its ingredient in 
Tipiµaka. In cooking, the main part is basically mixed with milk. It is said that this 
sort of food became favourite one and in the Buddha’s time, He ate this food and 
was called Madhupãyãsa or called Khawtip in the present time and brought Him 
such enlightenment. Therefore, when it comes to Kuankhawtip ceremony, the story 
of Sujãtã is always quoted as the first pioneer who offered Khawtip to the 
Mahãpurisa. In this matter, the ample evidence of the mentioned ceremony was 
found in the reign of King Rãma, the fifth who allowed such Kuankhawtip ceremony 
in the palace wherein his sister and daughter acted as virgin girls. 
 As far as the Kuankhawtip ceremony is concerned, its completeness is 
actualized through general people’s sets of faith and belief including community’s 
leaders whose real intentions are to preserve this tradition cooperatively because 
the aforesaid ceremony needs great deals of hands and minds in preparation, 
providing tools for cooking, workers and arrangement are also required including 
money for purchasing various staffs. By virtue of the above reasons, in the present, 
this ceremony was completely abandoned by some temples in some regions due 
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to lack of the required readiness. However, Madhupãyãsa was named 
‘Khawkrayãtip’ or ‘Khawtip’ by Thais’ Buddhist faith and belief. 
 In Thai society, it means groups of people who live together in some areas, 
cooperatively willing to pass the mentioned tradition, culture, thoughts and belief 
to generations of society then in every Vesak ceremony they come to Sanam Luang 
where Kuankhawtip is held every year; each sector voluntarily takes part in the 
preparation of such ceremony and then propagate it to public so as to provide 
general people with proper knowledge on it; they also build public relationship 
with many organizations, people and various official departments. Consequently, 
the intra-link of support is made leading to the successfulness of government 
policy and this serves as a supportive factor in sustaining Kuankhawtip ceremony in 
the day of Vesak organized at Sanam Luang. 
 

Keywords : The way to stir Khawtip, Buddhists, Thai social. 
 
 
1. บทน า 

การกวนข้าวทิพย์เป็นกิจกรรมทางพุทธศาสนา ที่ถูกจัดขึ้นในช่วงวันขึ้น 15 เดือน 10 ทุกปี 
โดยเฉพาะที่ภาคกลางที่ยังคงสืบสานพิธีกรรมนี้จนถึงปัจจุบัน ซึ่งกิจกรรมการกวนข้าวทิพย์สืบต่อจน
ถือว่าเป็นพิธีกรรมที่มีความส้าคัญโดยเฉพาะในอดีตปรากฏในสังคมไทยสมัยสุโขทัย อยุธยาและ
ตอนต้นในสมัยรัตนโกสินทร์ที่ยังถือว่าเป็นพิธีกรรมหลวง จนคลี่คลายมาถึงปัจจุบันมาเป็นพิธีกรรม
ราษฎร์ในปัจจุบัน กิจกรรมกวนข้าวทิพย์มีความเชื่อมโยงกับพุทธประวัติช่วงส้าคัญก่อนที่พระองค์จะ
ตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงทรมานพระองค์เห็นว่าไม่ทรงบรรลุธรรม ใน
ที่สุดพระองค์ทรงมาเสวยพระกระยาหาร พระกระยาหารครั้งแรกที่พระองค์ได้ทรงเสวยคือ ข้าวจาก
นางสุชาดา ซ่ึงพระนางจะน้าข้าวมธุปายาสมาบางสวรวงเทวดาและถวายข้าวมธุปายาสแก่พระองค์ 
พระองค์ได้ทรงเสวยข้าวมธุปายาสและบ้าเพ็ญสมณธรรมได้ส้าเร็จเป็นองค์สัมมาสัมมาพุทธเจ้า 

คติการให้ความส้าคัญของอดีตของพระพุทธเจ้าจะในพระพุทธศาสนาเถรวาทปรากฏใน
คัมภีร์สัมภารวิบาก สัมปิณฑิตมหานิทาน เป็นต้น อดีตพระพุทธเจ้าเหล่านั้นจะมีช่วงส้าคัญของการ
เป็นพุทธภาวะ คือ พระชาติของพระองค์ที่เป็นกษัตริย์หรือพราหมณ์ การออกบวช การรับข้าว
มธุปายาส การผจญมาร การตรัสรู้ อัครสาวก เป็นต้น ต่อมาคติการให้ความส้าคัญแก่พระพุทธเจ้า
องค์ปัจจุบันเหตุการณ์ส้าคัญก่อนพระองค์จะตรัสรู้ คือการเสวยข้าวมธุปายาสจากพระนางสุชาดา 

ข้าวของนางสุชาดาถูกถือว่าเป็นการถวายทานที่ได้บุญที่มีผลยอดเยี่ยมในฐานะเป็นข้าวที่
เลิศรสหาได้ยากยิ่งเพราะต้องการผ่านพิธีกรรมที่มีความสลับซับซ้อน เป็นการกระท้าที่มาจากจิตใจ
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บริสุทธิ์และเห็นว่าเป็นพระกระยาหารถวายพระพุทธเจ้า การให้ความส้าคัญดังกล่าวพิธี กรรมได้
ด้าเนินสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน (ส้านักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์, 2551)   

การกวนข้าวทิพย์ (ข้าวมธุปายาส) เป็นพิธีกรรมที่สืบทอดจากประวัติศาสตร์พระพุทธ 
ศาสนาดังกล่าวที่สะท้อนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและสะท้อนหลักธรรมที่เกิดจากกิจกรรมของ
ชุมชน ได้แก่ ความสามัคคีระหว่างคนในชุมชน การปลูกฝังทางวัฒนธรรมนอกจากนี้ขาวพระยา
สารทที่มีเลิศรสยังได้ถูกพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนเพ่ือเป็นสินค้าของระลึกด้วยในโอกาสที่ไทย
จะเข้าไปส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน (ปิยะวัน เพชรหมี, 2556) 

ในมิติพิธีกรรมข้าวการกวนข้าวทิพย์เป็นพิธีกรรมสังเคราะห์ระหว่างพระพุทธศาสนาและ
ศาสนาพราหมณ์ ในด้านทางพระพุทธศาสนาพิธีกรรมถือว่าเป็นกรรมพิธีกรรมที่เป็นการน้าคนเข้าสู่
พระพุทธศาสนาเสมือนเปลือกที่ห่อหุ้มแก่นหรือหลักธรรม พระพรหมคุณาภรณ์กล่าวว่าพิธีกรรมมี
ประโยชน์หลายอย่าง พิธีกรรมแปลว่า การประท้าท่ีเป็นพิธี คือ เป็นวิธีที่จะท้าให้ส้าเร็จผลที่ต้องการ
หรือการกระท้าที่เป็นวิธีการเพ่ือให้ส้าเร็จผลที่ต้องการ หรือน้าไปสู่ผลที่ต้องการ  (พระพรหมคุณา
ภรณ์ (ปอ.ปยุตฺโต),2551) ในความหมายของพิธีกรรมทางวัฒนธรรมศึกษาถือว่ากิจกรรมการด้าเนิน
ชีวิตของมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรม คือ การให้ความหมายของมนุษย์ต่อธรรมชาติแล้วจะ
ปรากฏเป็นพิธีกรรม ในแง่น้ีมนุษย์ไม่สามารถแยกออกจากพิธีกรรมได้ เช่นเดียวกับในมิติทาง
พระพุทธศาสนาพิธีกรรมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมมนุษย์ที่เป็นวินัยและเป็นฐานการเข้าถึงการหลุด
พ้น   

ในมิติด้านหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา กระบวนการกวนข้าวทิพย์ เชื่อมโยงกับ
ประวัติศาสตร์ส้าคัญทางพระพุทธศาสนาและมิติทางกิจกรรมทางที่เกิดขึ้นในประกอบพิธีกรรมกวน
ข้าวทิพย์ ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่ได้หลายวัดกระท้าในปัจจุบัน สะท้อนโครงสร้างที่เป็นรูปแบบและ
กระบวนการ ตลอดจนน่าจะสะท้อนหลักธรรมบางธรรมบางประการทางพระพุทธศาสนาที่ค้้าจุนให้
พิธีกรรมดังกล่าวคงอยู่ จึงเป็นที่มาของการศึกษาเรื่องนี้ และประเพณีกวนข้าวทิพย์ หรือข้าว
มธุปายาส เป็นวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่ควรแก่การอนุรักษ์ สืบสาน และสืบทอด ให้คงอยู่
ตลอดไป นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในกลุ่มชนที่ได้ร่วม  กันท้าบุญ
และสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เข้มแข็ง เนื่องจากปัจจุบันประเพณีกวนข้าวทิพย์ก้าลังจะหายไปจาก
สังคมไทยนั้นหมายถึงวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและการสืบสาน และสืบทอด ก้าลังจะหายไป
สังคมไทยด้วย 

พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก  ญาณสิทฺธิ ป.ธ.9)  ได้กล่าวว่า ประเพณีกวนข้าวทิพย์ เป็น
ประเพณีที่สร้างความสามัคคีในกลุ่มชนในอันที่จะร่วมกันน้าเอาวัสดุข้าว ของต่าง ๆ มาร่วมท้าบุญ 
เม่ือเสร็จและถวายเป็นพุทธบูชาก็แบ่งปันกันไปรับประทานเพ่ือความ ประเพณีกวนข้าวทิพย์ เป็น
พระราชพิธีที่กระท้ากันในเดือน 10 ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยและกรุงศรีอยุธยา เป็นราชธานี และ
ได้รับการฟื้นฟูครั้งใหญ่ ในสมัยรัชกาลที่ 1 และมาละเว้นเลิกรา ไปในสมัยรัชกาล ที่ 2 และรัชกาลที่ 
3 แล้วมาได้รับการฟื้นฟู อีกครั้งหนึ่งในสมัยรัชกาลที่ 4 เป็นต้นมา แต่ในปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่จะจัดกัน
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ในเดือน 12 บางแห่งก็เดือนหนึ่ง ซึ่งคงจะถือเอาระยะที่ข้าวกล้า ในท้องนามีรวงขาวเป็นน้้านม ของ
แต่ละปี และชาวบ้านก็มีความพร้อมเพรียงกัน (พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ ป.ธ.9, 
2533) พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ได้กล่าวว่า พิธีกวนข้าวทิพย์ได้ยึดถือปฏิบัติเป็น
ประเพณีสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในหมู่ของชาวพุทธทั่วไป เพ่ือระลึกถึงสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าและเหตุการณ์ที่นางสุชาดาได้กวนข้าวทิพย์ในวันขึ้น 14 ค่้า แล้วน้าไปถวาย
พระพุทธเจ้าก่อนที่จะตรัสรู้ 1 วัน โดยถือว่ามีผลานิสงฆ์มาก ด้วยเหตุนี้ชาวพุทธจึงพร้อมใจกันกวน
ข้าวทิพย์ เพ่ือถวายเป็นพุทธบูชา เทิดทูนพระเกียรติคุณด้วยความกตัญญูกตเวทิตาธรรมข้าวทิพย์
มธุปายาสนี้เชื่อกันว่า เมื่อท้าครบถ้วนตามพิธีแล้ว จะเป็นสิริมงคลแด่ผู้ท้าและผู้บริโภค สมควรจะ
เซ่นสรวงเทพารักษ์ ผู้ที่ได้บริโภคข้าวทิพย์แล้ว จะประสบโชคลาภต่างๆ นานา ปราศจากโรคาพยาธิ 
ภัยพิบัติ ประสบสิ่งที่เป็นมงคล (พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต),2554) 
  พุทธทาสภิกขุ  ได้กล่าว พิธีกรรมทางศาสนาที่แท้จริงฉบับสมบูรณ์ ข้าวมธุปายาส (ข้าวสุก
หุงด้วยนมโคจืดด้วยน้้าผึ้ง) ก่อนพุทธกาล เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะราชกุมาร ได้เสด็จออกทรงผนวช ได้
เสวยข้าวทิพย์ของนางสาวสุชาดา บุตรีมหาเศรษฐีแห่งบ้านเสนานิคม ก่อนแต่งงานได้ไปบนกับ
เทวดาที่ต้นไทรว่า ขอให้ได้แต่งงานกับชายที่มีสกุลและฐานะเสมอกันและได้บุตรคนแรกเป็นชาย 
ต่อมานางก็สมปรารถนา จึงได้จัดแจงรีดน้้านมจากแม่โค การรีดนมจากแม่โควันนั้นรีดง่ายเกินคาด 
แม้ว่าลูกโคไม่ได้กินนมในวันนั้น เมื่อน้าภาชนะเข้าไปรอง กลับมีน้้านมไหลออกมาเอง นางสุชาดาจึง
จัดแจงปรุงข้าวมธุปายาสไปแก้บนที่ต้นไทร นางสุชาดาได้พบพระมหาบุรุษคิดว่าเป็นเทวดา จึงท้า
พิธีแก้บนถวายภัตตาหารมื้อแรกที่พระองค์เสวยข้าวมธุปายาส (ข้าวทิพย์) แล้วตรัสรู้ (พุทธทาสภิกขุ
,2549) 
 เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร  ไชยเชษฐสุริยวงศ์ ประวัติตามศิลาจารึก วัดพระเชตุพนฯ กล่าวถึงชาว
รามัญหุงข้าวทิพย์บูชาเทวดาผู้มีฤทธิ์เดช 5 องค์ แต่คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาไม่ได้กล่าวถึงการกวน
ข้าวทิพย์เอาไว้ มีแต่การหุงข้าวมธุปายาส เมื่อตกมาเป็นพิธีไทยแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้
เหมาะสมแก่กาลเทศะรสนิยมคน ไทยข้าวทิพย์นี้ เนื่องมาจากข้าวมธุปายาสของพราหมณ์หุง
รับประทานกันไม่มีก้าหนดแน่นอน เช่น นางสุชาดาหุงไปถวายพระพุทธเจ้าในวันวิสาขะ เดือน 
6  แม้ในอรรถกาธรรมบทก็กล่าวถึงข้าวมธุปายาสไว้หลายเร่ือง เช่น มิคารเศรษฐี พ่อสามีของนาง
วิสาขา บริโภคข้าวมธุปายาสอันมีน้้าน้อย และในมัคลัตถทีปนีได้กล่าวถึงเศรษฐีขี้เหนียวหุงข้าว
มธุปายาสบริโภคเองก็ไม่ได้ระบุไว้ชัดเจนว่าหุงรับประทานเมื่อไหร่ แต่ข้าวมธุปายาสของพราหมณ์ก็
ไม่มีสิ่งของที่ใช้ในการกวนมากมายเหมือนข้าวทิพย์ของบ้านเรา ข้าวทิพย์เราถือกันว่าเป็นอาหารที่มี
รสอร่อยคล้ายของทิพย์ (เทวดา) เมื่อกวนเสร็จแล้วก็แจกจ่ายกันบริโภคเพ่ือระงับโรคภัยไข้เจ็บใน
ร่างกายเพราะก่อนรักษาและน้าทิพโอชามาเจือลงในสิ่งของที่จะกวน กับอาราธนาพระสงฆ์ให้ตั้ง
เมตตาจิตเจริญพระพุทธมนต์ เพ่ือให้เกิดสิริสวัสดิมงคลแก่ผู้รับประทานข้าวทิพย์ จึงถือกันว่า
ศักดิ์สิทธิ์ด้วยอ้านาจพระปริตรและเทวานุภาพ (เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร ไชยเชษฐสุริยวงศ์,2513)  
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ปิยะวัน เพชรหมี กล่าวไว้ในงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาขนมกระยาสารทสินค้าของฝากของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนนางั่ว อ้าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์เพ่ือรองรับสู่ประชาคมอาเซียน”ว่า การปรับตัว
ของผลิตภัณฑ์กระยาสารทในเชิงวัฒนธรรมสู่สินค้าเชิงตลาด มีความจะเป็นที่จะต้องตระหนักและ
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นด้านรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ความ
สวยงามของสินค้า ความสะอาด ความแข็งแกร่งของตราสินค้า รวมทั้งการรับรองคุณภาพหรือ
เครื่องหมายการมีมาตรฐานของสินค้า ซี่งหมายถึง การปรับตัวในระบบการผลิตที่จะต้องนาบทบาท
ทางวิชาการเข้ามาใช้มากขึ้น (ปิยะวัน  เพชรหมี,2529) 
กุลวดี  โรจน์ไพศาลกิจ  กล่าวไว้ในงานวิจัยเรื่อง “การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนา
มาตรฐานความสะอาดและบรรจุภัณฑ์“ขนมกระยาสารท” กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ บ้าน
วังควาย จังหวัดฉะเชิงเทรา” ว่าภายหลังการพัฒนา กลุ่มผู้ผลิตมีความรู้เกี่ยวกับสุขลักษณะที่ดีใน
การประกอบอาหารสูงขึ้นกว่าก่อนการพัฒนา กลุ่มผู้ผลิตให้ความร่วมมือในการพัฒนากระบวนการ
ผลิตขนมกระยาสารท ให้เป็นไปตามมาตรฐานความสะอาด และสุขลักษณะที่ดีในการประกอบ
อาหาร รูปแบบบรรจุภัณฑ์ของขนมกระยาสารทได้รับการพัฒนาให้มีตราสัญลักษณ์ที่มีความ
สวยงามและใช้วัสดุที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค (กุลวดี   โรจน์ไพศาลกิจ, 2523) 

สุมาลัย กาลวิบูลย์ (2528) กล่าวไว้ในงานวิจัย เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบประเพณีสารท
เดือนสิบกับแนวคิดเรื่องกรรมและการอุทิศส่วนกุศลในพุทธศาสนานิกายเถรวาท”ว่าประเพณี สารท
เป็นประเพณีที่คนไทยทั่วทุกภาคให้ความส้าคัญในฐานะที่เป็นวั้นท้าบุญในช่วงกลางเดือนสิบ มี
เป้าหมายเพื่อท้าบุญให้แก่ผู้ล่วงลับทั้งที่เป็นญาติและมิใช่ญาติชาวภาคใต้เรียกประเพณีนี้ว่าประเพณี
บุญเดือนสิบ หรือเรียกตามทางราชการว่า สารท เดือนสิบ เชื่อว่าอาจจะมาจากพิธีศราทธ์ประจ้าปี
ของศาสนาพราหมณ์ฮินดู ที่เรียกประเพณีปิตรปักษ์ หรือโชลาศราทธ์ เนื่องจากมีความสอดคล้องอยู่
หลายด้าน เป็นต้นว่าการนิยามความหมายของสารทและ เปรต ที่มาประกอบพิธีในช่วงเวลา
เดียวกันของทุกปีขั้นตอบการประกอบพิธีที่ใกล้เคียงกันอีกทั้ งใช้เครื่องอุทิศในเชิงสัญลักษณ์
เช่นเดียวกัน ซึ่งเมื่อพิจารณาจากมุมมองของพุทธศาสนาแล้วถือว่าประเพณีสารทเดือนสิบ เป็น
ประเพณีท่ีมุ่งเน้นในค้าสอนเรื่องกรรมและการอุทิศส่วนกุศล 

เพราะฉะนั้น ผู้วิจัยได้เล็งถึงความส้าคัญนั้นจึงท้าการวิจัย สาเหตุปัญหา เพ่ือการอนุรักษ์
ประเพณีกวนข้าวทิพย์ หรือข้าวมธุปายาส เป็นวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่ควรแก่การอนุรักษ์ สืบ
สาน และสืบทอดให้คงอยู่ตลอดไป และมีความสนใจพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาเถรวาทเฉพาะใน
กิจกรรมการกวนข้าวทิพย์ในสังคมไทย ซ่ึงจะสะท้อนความหมายพิธีกรรมในทางพระพุทธศาสนาใน
ภาพกว้าง ในขณะเดียวกัน พิธีกรรมกวนข้าวทิพย์ท่ีคงด้ารงอยู่ในปัจจุบันได้จะสะท้อนหลักธรรมบาง
ประการทางพุทธศาสนาที่ค้้าจุนให้พิธีกรรมดังกล่าวคงอยู่ จึงเป็นที่มาของการศึกษาเรื่องนี้ 
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.2.1 เพ่ือศึกษาพิธีกรรมการกวนข้าวทิพย์ในพระพุทธศาสนา 
 1.2.2 เพ่ือศึกษารูปแบบพิธีกรรมการกวนข้าวทิพย์ในสังคมไทย 
 1.2.3 เพ่ือวิเคราะห์รูปแบบการกวนข้าวทิพย์ของพุทธศาสนิกชนในสังคมไทยที่บูรณาการ
ด้วยการกวนข้าวทิพย์ตามหลักพระพุทธศาสนา 
 

3. ขอบเขตการวิจัย 
  1) ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ขอบเขตด้านเนื้อหาที่เชื่อมโยงกับการตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย 3 ข้อคือ 1)  เนื้อหา
พิธีกรรม ความหมาย องค์ประกอบ ความเป็นมา หน้าที่และความส้าคัญของพิธีกรรม  2) เนื้อหา
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมการกวนข้าวทิพย์ และ 3) เนื้อหา วิเคราะห์
รูปแบบ การกวนข้าวทิพย์ของพุทธศาสนิกชน ในสังคมไทยที่บูรณาการด้วยการกวนข้าวทิพย์ตาม
หลักพระพุทธศาสนา 
 2) ขอบเขตด้านเอกสาร เอกสารหลักในศึกษาคือพระไตรปิฎก อรรถกถาและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาและพิธีกรรมกวนข้าวทิพย์ 
 3) ขอบเขตด้านข้อมูลการสัมภาษณ์ ข้อมูลผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย  
 พระสงฆ ์ซึ่งเป็นพระสังฆาธิการหรือเจ้าอาวาสผู้มีความรู้ ความเข้าใจในการพิธีกรรมการ
กวนข้าว จ้านวนพระสงฆ ์ที่ได้สัมภาษณ์ 6 รูป    
 1. พระธรรมกิตติเมธี ผู้ช่วยเจา้อาวาสวัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร         
 2. พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราช
วิทยาลัย         
 3. พระราชปริยัติมุนี, ผศ.,ดร. คณบดีคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย         
 4. พระสุนทรกิจจาภิรักษ์ วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร     
 5. พระปัญญาวิมลมุนี วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร 
 6. พระครูอรุณธรรมรังษี วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน 
 1. พลโทถนอมศักดิ์ รอดสว่าง 
 2. นายประสิทธิ์ ชมสมุทร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวัฒนธรรม 
 3. นางสมศรี โพธิ์สูง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวัฒนธรรม 
 กลุ่มรายช่ือประชาชนที่ได้สัมภาษณ์ 5 ท่าน 
          1. นายศิริเวช  รัตนเทพสถิต 
 2. นายสมเกียรติ์  เลิศกาญจนภรณ์ 
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 3. นายฉัตรชัย  ทองสวัสดิ์ 
 4. นางสุนีย์  สุขเสรี 
          5. นางวิภาศิริ  มะกรสาร              

4. วิธีด าเนินการการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) และเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) มีข้ันตอนการวิจัยต่อไปนี้  

1. รวบรวมเอกสารปฐมภูมิ (Primary Source) ได้แก่พรัไตรปิฏกภาษาไทยฉบับมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2539 

2. รวบรวมเอกสารทุติยภูมิ (Secondary Source) ได้แก่อรรถกา ปกรณ์วิเสส ต้ารา 
หนังสือ วิทยานิพนธ์ งานวิจัย เอกสารอิเลคทรอนิค 

3. สัมภาษณ์เชิงลึก (In depth interview) บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกวนข้าวทิพย์กลุ่ม
พระสงฆ์ จ้านวน 7 รูป กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน กลุ่มประชาชนที่ได้สัมภาษณ์ 5 ท่าน  
 4. รวบรวมเอกสารและวิเคราะห์ การสัมภาษณ์เชิงลึก  
 รวบรวมข้อมูลมูลจากภาคเอกสารชั้นปฐมภูมิและทุติยภูมิ แยกแยะ ลดทอน ตัดส่วนที่ไม่
เกี่ยวข้องออกและคัดเลือกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย มาเชื่อมโยงสนับสนุน 
สังเคราะห์กับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ (Interview) มาสู่การอภิปรายเชิงพรรณาต่อมา 
 5 สรุปผล น้าเสนอผลการวิจัยและข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 
5. สรุปผลการวิจัย 
  5.1 การกวนข้าวทิพย์ในพระพุทธศาสนาเถรวาท  
   พิธีกวนข้าวทิพย์ได้ยึดถือปฏิบัติเป็นประเพณีสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึง ปัจจุบันในหมู่ 
ของชาวพุทธทั่วไป เพื่อระลึกถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเหตุการณ์ที่นางสุชาดาได้กวนข้าว 
ทิพย์ในวันขึ้น 14 ค่้า แล้วน้าไปถวายพระพุทธเจ้าก่อนที่จะตรัสรู้ 1 วัน โดยถือว่ามีผลานิสงฆ์มาก 
ด้วยเหตุนี้ชาวพุทธจึงพร้อมใจกันกวนข้าวทิพย์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เทิดทูนพระเกียรติคุณด้วย
ความกตัญญูกตเวทิตาธรรมข้าวทิพย์มธุปายาสนี้เชื่อกันว่า เมื่อท้าครบถ้วนตามพิธีแล้ว จะเป็นสิริ
มงคลแด่ผู้ท้าและผู้บริโภค สมควรจะเซ่นสรวงเทพารักษ์ ผู้ที่ได้บริโภคข้าวทิพย์แล้ว จะประสบโชค
ลาภต่างๆ นานา ปราศจากโรคาพยาธิ ภัยพิบัติ ประสบสิ่งที่เป็นมงคล ในด้านพิธีกรรมเป็นประเพณี 
ที่ท้ากันย่อๆ ถือตามสะดวก และตามก้าลังของชาวบ้าน พิธีสงฆ์ก็จัดท้าเพียงวันเดียว โดยชาวบ้าน
น้าเอาสิ่งของเครื่องปรุงมารวมกันที่วัด คงจะหาพราหมณ์ท้าพิธีไม่ได้ คงเหลือแต่ใช้สาวพรหมจารี  
ก็พิถีพิถันคัดเลือกจากหญิงสาวที่ยังไม่มีระดู นุ่งขาว ห่มขาว รับสมาทานศีลแปด ถือปฎิบัติตาม 
องค์ศีลอย่างมั่นคง แม้ที่พักก็จัดให้อยู่ส่วนหนึ่ง และจะต้องอยู่ร่วมพิธีตั้งแต่เป็นคนเริ่มกวนข้าวทิพย์ 
จนถึงพิธีถวายข้าวทิพย์แด่พระสงฆ์ในตอนเช้าด้วยจึงจะหมดหน้าที่ เหตุที่ต้องใช้สาสพรหมจารีใน
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การประกอบพิธี ด้วยต้องการความบริสุทธิ์ทั้ง กาย วาจา และใจ เพื่อส่งเสริมให้ทานมีผลเลิศ การ
กวนข้าวทิพย์ท้าให้คนรู้จักท้าบุญและอานิสงส์การท้าบุญท้าให้ผู้ท้ามีความสุขใจ มีความเสียสละและ
อดทน ผู้ใหญ่ประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกหลาน คนในชุมชนมความรักสามัคคีกัน ได้ค้้าจุน
พระพุทธศาสนา ท้าให้เกิดความเชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนและสังคมอ่ืน ๆ เมื่อคนดีก็ท้า
ให้สังคมมีความสงบสุข (นายแจ่ม ดีประวัติเปรียญ, 2500) 
        วัตถุที่กวน ได้แก่ น้้านมโคสด (ปัจจุบันใช้นมข้นหวานแทน) น้้าผึ้ง น้้าอ้อย ชะเอมเทศ 
น้้าตาลกรวด น้้าตาลหม้อ ข้าวตอก ข้าวเม่า ธัญพืชต่าง ๆ ที่คั่วสุก ถั่ว งา ลูกเดือย เมล็ดแตง เผือก
มัน เมล็ดบัว มะพร้าวแก่ มะพร้าวอ่อน ผลไม้สด ผลไม้แห้ง เช่น มะม่วง กล้วย ทุเรียน ละมุด ล้าไย 
ส้ม ขนุน เป็นต้น ทั้งนี้แล้วแต่ความเหมาะสมเท่าที่จะหาได้หรือปรับปรุงให้มีรสชาติ หอมหวาน 
อร่อย ตามความต้องการของผู้กวนในแต่ละท้องถิ่น บางท้องที่อาจใช้ผลไม้ชนิดต่างๆ ที่มี การ
จัดเตรียมการในพิธีกวนข้าวทิพย์ ต้องจัดเตรียมสิ่งส้าคัญ ดังนี้  
        ต้องปลูกโรงพิธีขึ้น 1 หลัง ให้กว้างใหญ่พอสมควร เพ่ือตั้งโต๊ะบูชาพระพุทธรูป อาสน์สงฆ์ 
โต๊ะบูชาเทวรูป และที่ซึ่งผู้เข้าร่วมพิธี คือ พราหมณ์ โหร (ผู้ที่มีความรู้ในพิธีกรรมอย่างดี) เทพยดา 
นางฟ้า นางสุชาดา สาวพรหมจารี และทายก ทายิกา ฯลฯ นั่งฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และ
ก่อเตาต้ังกะทะกวนภายในโรงพิธี จัดหาพายส้าหรับกวนกะทะละ 3 เล่ม จัดหาฟืนให้เพียงพอและ
ตากให้แห้งสนิท โรงพิธีทาสีขาว เครื่องประดับตกแต่งควรใช้เครื่องขาว ตั้งราชวัฏ ฉัตร ธง ผูกต้น
กล้วย อ้อย ทั้ง 4 มุม หรือครบ 8 ทิศยิ่งดี แล้วยกศาลเพียงตาขึ้นไว้ในทิศที่เป็นศรีของวัน คือ ทิศที่
เทวดาสถิตในวันกวน ตั้งเครื่องสังเวย คือ หัวหมู บายศรี เป็ด ไก่ ขนมต้มแดง ขนมต้มขาว มะพร้าว
อ่อน กล้วย และมีการจัดที่นั่ง การให้โหร นั่ง 1 ที่ และจัดให้เทวดาและนางฟ้านั่งเรียงแถวหน้า
กระดานแถวที่ 1 จัดให้ท้าวมหาพรหมกับพระอินทร์นั่งข้างหน้า แถวที่ 2 มหาราชทั้งสี่ แถวที่ 3 
นางฟ้า แถวที่ 4 นางสุชาดา น่ังข้างหน้าสาวพรหมจารี จัดเตรียมตะลอมพอก หรือยอดเทวดา 6 
ยอด ที่สมมติว่าเป็นท้าวมหาพรหม พระอินทร์ (ท้าวสักกะ) ท้าวธตรฐ ท้าววิรุฬหก ท้าววิรูปักข์ ท้าว
เวสวัณ มงกุฎนางฟ้า 4 และมงคลสวมศีรษะสาวพรหมจารี ใช้มงคลด้ายแบบมงคล ตัดจุก หรือใช้
ดอกมะลิร้อยให้เป็นวงกลม เรียก มงคลดอกไม้ ให้ครบจ้านวนเตาละ 2 คน 
 การกวนข้าวทิพย์มีร่องรอยปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเป็นอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์เจือปนมี
กรรมวิธีการในการหุง มีส่วนผสมมีน้้านมเป็นหลักเป็นอาหารที่นิยมรับประทานกันในสมัยพุทธกาล
พระพุทธเจ้าได้เสวยอาหารที่เรียกว่าข้าวมธุปายาส หรือข้าวทิพย์ที่สมัยปัจจุบันเรียกท้าให้พระองค์
ได้ตรัสรู้ ดังนั้นสมัยปัจจุบันนี้เมื่อจะท้าพิธีกวนข้าวทิพย์จึงต้องอ้างอิงเรื่องนางสุชาดาเป็นเจ้าต้าหรับ
คนแรกที่ได้น้าข้าวทิพย์ไปถวายพระมหาบุรุษ มีหลักฐานปรากฏชัดในสมัยรัชกาลที่ 5 ที่ทรงให้มี
พระราชพิธีกวนข้าวทิพย์ในพระราชวัง โดยมีพระน้องนางเธอ พระเจ้าลูกเธอเป็นสาวพรหมจรรย์ใน
การกวน (ที.ม. (ไทย) 10/197/146-147) 
 การกวนข้าวทิพย์เชื่อว่าเกิดจากนางสุชาดากวนข้าวมธุปายาสหรือข้าวทิพย์ถวาย
พระพุทธเจ้า ซึ่งนางสุชาดานับถือศาสนาพราหมณ์มาก่อน จึงกล่าวได้ว่าเราได้รับอิทธิพลการปรุง
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ข้าวทิพย์มาจากพราหมณ์ ประเพณีการกวนข้าวทิพย์ในประเทศไทยมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา เชื่อกันว่า
ข้าวทิพย์เป็นอาหารพิเศษเหมือนกับอาหารทิพย์ของเทวดา เมื่อได้รับประทานแล้วจะท้าให้สุขภาพ
แข็งแรงหายจากโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ดังนั้น เมื่อได้ถวายข้าวทิพย์แก่พระสงฆ์จึงมีอานิสงส์มาก 
เพราะเป็นทานพิเศษ มีความตั้งใจมาก และตระเตรียมมาก ประเพณีท้าบุญกวนข้าวทิพย์ท้าให้ได้รับ
ความสุขใจ ท้าให้คนรู้จักเห็นอกเห็นใจกัน และเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่แบ่งปันกัน มีความอดทนและความ
สามัคคี  ด้านวิถีชีวิต พบว่า บุญกวนข้าวทิพย์สามารถเปลี่ยนความขัดแย้งกันให้เกิดความสามัคคีกัน
ได้ ดังนั้น ประเพณีที่ดีงามจึงช่วยเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  ท้าให้เกิดความรักกันฉันพ่ีน้อง
และเป็นญาติธรรมกัน  ได้เสียสละประโยชน์ตนเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม ด้านคุณค่า พบว่า  บุญกวน
ข้าวทิพย์ท้าให้คนรู้จักท้าบุญและอานิสงส์การท้าบุญ ท้าให้ผู้ท้ามีความสุขใจ มีความเสียสละและ
อดทน ผู้ใหญ่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกหลาน คนในชุมชนมีความรักสามัคคีกัน ได้ค้้าจุน
พระพุทธศาสนา  ท้าให้เกิดความเชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนและสังคมอ่ืน ๆ  เมื่อคนดีก็
ท้าให้เป็นสังคมมีความสงบสุข (สมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส,2536) 
 5.2 รูปแบบพิธีกรรมการกวนข้าวทิพย์ในสังคมไทย 
 การกวนข้าวทิพย์เป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งที่มีมาแต่โบราณ จากการศึกษาเอกสาร เช่น  
พระราชพิธีสิบสองเดือน ศิลาจารึกวัดพระเชตุพน ได้ความตรงกันว่า เป็นพิธีของพราหมณ์ เมื่อพิธี
เป็นที่ยอมรับกันในมวลพุทธศาสนิกชนว่าไม่ขัดกับพิธีทางพุทธศานาแล้ว จึงได้กวนข้าวทิพย์ถวาย
พระสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐแทนพราหมณ์ พิธีของพราหมณ์จึงได้สอดแทรกปะปนอยู่ใน
พุทธศาสนา ตามศิลาจารึกวัดพระเชตุพนนั้นกล่าวถึงการหุงข้าวอันศักดิ์สิทธิ์บูชาเทวาของชาวรามัญ
กล่าวว่า เป็นข้าวทิพย์ ซึ่งพราหมณ์ได้หุงมาก่อน แต่ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาไม่ได้ กล่าวถึงการ
กวนข้าวทิพย์ไว้เลยมีแต่การหุงข้าวมธุปยาสเท่านั้นเมื่อตกมาเป็นพิธีของไทยแล้วก็มีกาเปลี่ยนแปลง 
แก้ไขให้เหมาะแก่กาลเทศะและรสนิยมของคนไทย ข้าวทิพย์นี้เห็นจะเนื่องมากข้าวมธุปายาสของ
พราหมณ์ แต่การหุงข้าวมธุปายาสนั้นไม่มีการก้าหนดเวลาแน่นอน เช่น ตามพระพุทธประวัติ นาง
สุชาดาหุงไปถวายพระพุทธเจ้าในวันเพ็ญเดือนหก แม้ว่าในอรรถกถาบทก็กล่าวถึงข้าวมธุปายาสไว้
หลายเร่ือง เช่น มีคารเศรษฐี พ่อผัวของนางวิสาขา บริโภคข้าวมธุปายาสมีน้้าน้อยและในมังคลัตถ
ทีปนี กล่าวถึงเศรษฐีขี้เหนียวหุงข้าวมธุปายาสบริโภคเอง ก็ไม่ได้ระบุไว้ชัดเจนว่าหุงรับประทาน
เมื่อไร แต่ข้าวมธุปายาสของพราหมณ์ก็ไม่มีสิ่งของที่ใช้ในการกวนมากมายเหมือนข้าวทิพย์ของเรา 
ในหนังสือพระราชพิธีสิบสองเดือน กล่าวถึงพิธีสารทว่า เป็นพระราชพิธีอย่างหนึ่ง ซึ่งกวนในเดือน 
10 เหมือนกัน สรุปได้ว่าข้าวทิพย์ของเรานี้ ก็เป็นอย่างไทยส้าหรับคนไทยกินอร่อยเป็นแต่เพียงน้า
ชื่อของเก่ามาใช้เท่านั้น (อุรดินทร์  วิริยะบูรณะ, 2506) 
 พิธีกวนข้าวทิพย์ เริ่มต้นด้วยพิธีพราหมณ์ ตั้งบายศรีบวงสรวงเทพยดาเครื่องประกอบใน
การตั้งบายศรี มีไตรจีวร 1 ชุด และถาดใส่อาหารมีข้าว ไข่ ขนมต้มแดง ขนมต้มขาว และผลไม้ 
พราหมณ์สวดชุมนุมเทวดา แล้วเริ่มพิธีกวนข้าวทิพย์ โดยการน้าเอาข้าวที่ยังเป็นน้้านม (ข้าวที่เพ่ิง
ออกรวงใหม่ ที่เมล็ดยังเป็นแป้ง น้ามาเอาเปลือกออก) สิ่งของเครื่องปรุงข้าวทิพย์ คือ มงคล 9 สิ่ง 
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ได้แก่ นม เนย ถั่ว งา น้้าอ้อย น้้าตาล น้้าผึ้ง และผลไม้ต่างๆ ใส่ร่วมกันลงไป แล้วกวนให้ข้าวสุกจน
เหนียว การกวนข้าวทิพย์นี้จะต้องใช้สาวพรหมจารี นุ่งขาวห่มขาวอย่างน้อย 4 คน เป็นผู้กวน ในวัน
ขึ้น 15 ค่้า เดือน 6 ทายก ทายิกา จะช่วยกันปั้นข้าวทิพย์เป็นก้อนๆ ถวายแด่พระภิกษุภายในวัด 
และจัดแบ่งไปถวายพระภิกษุตามวัดต่างๆ ที่อยู่ใกล้เคียง ที่เหลือแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ไปร่วม
ท้าบุญในวันนั้น เพ่ือเป็นการให้ทาน (ส. ธรรมภักดี, 2511) 
 ประเพณีกวนข้าวทิพย์แม้จะเป็นพิธีการของพราหมณ์แต่ก็น้ามาประยุกต์กับวิถีพุทธได้อย่าง
ลงตัวสามารถเสริมศรัทธา การเสียสละ ความสามัคคีในชุมชนได้อย่างดี จึงเห็นควรที่คนรุ่นหลังจะ
ช่วยกันหนุนเสริม ให้มรดกแห่งปัญญาธรรมนี้ควรอยู่สืบไป 
 ข้าวมธุปายาส (ข้าวสุกหุงด้วยนมโคจืดด้วยน้้าผึ้ง) ก่อนพุทธกาล เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะราช
กุมาร ได้เสด็จออกทรงผนวช ได้เสวยข้าวทิพย์ของนางสาวสุชาดา บุตรีมหาเศรษฐีแห่งบ้านเสนา
นิคม ก่อนแต่งงานได้ไปบนกับเทวดาที่ต้นไทรว่า ขอให้ได้แต่งงานกับชายที่มีสกุลและฐานะเสมอกัน
และได้บุตรคนแรกเป็นชาย ต่อมานางก็สมปรารถนา จึงได้จัดแจงรีดน้้านมจากแม่โค การรีดนมจาก
แม่โควันนั้นรีดง่ายเกินคาด แม้ว่าลูกโคไม่ได้กินนมในวันนั้น เมื่อน้าภาชนะเข้าไปรอง กลับมีน้้านม
ไหลออกมาเอง นางสุชาดาจึงจัดแจงปรุงข้าวมธุปายาสไปแก้ขนที่ต้นไทร นางสุชาดาได้พบพระมหา
บุราคิดว่าเป็นเทวดา  จึงท้าพิธีแก้บนถวายภัตตาหารมื้อแรกที่พระองค์เสวย  ข้าวมธุปยาส (ข้าว
ทิพย์) แล้วตรัสรู้ 
 ในวันนั้นพระมหาบุรากลับจากเที่ยวภิขาจารแต่เช้าได้ประดับอยู่ ณ โคนต้นไทรนั้น  
นางสุชาดาพบเข้าส้าคัญว่าเป็นเทวดา จึงได้น้าข้าวมธุปายาสเข้าไปถวาย เมื่อพระองค์ได้รับแล้ว  
ก็เสด็จขึ้นท้าข้าวมธุปายาสหรือข้าวทิพย์นั้นได้ 49 ก้อน เสวยเสร็จแล้วทรงลอยถาดทองเสียในแม่น้้า 
ทรงรับหญ้าคา 8 ก้า จากโสตถิยพราหมณ์ แล้วเสด็จขึ้นโพธิมณฑลประทับที่ใต้ต้นโพธิพฤกษ์ ได้
บรรลุพระสัพพัญญูตญาณเป็นพระพุทธเจ้า ในวันเพ็ญวิสาขปุณมี ทรงเสวยวิมุตติสุขอยู่ ณ บริเวณ
โพธิมณฑลนั้นเป็นเวลา 7 วัน คือพุทธคยาในประเทศอินเดีย 
 ข้าวทิพย์นี้ เนื่องมาจากข้าวมธุปายาสของพราหมณ์หุงรับประทานกันไม่มีก้าหนดแน่นอน 
เช่น นางสุชาดาหุงไปถวายพระพุทธเจ้าในวันวิสาขะ เดือน 6  แม้ในอรรถกาธรรมบทก็กล่าวถึงข้าว
มธุปายาสไว้หลายเรื่อง เช่น มิคารเศรษฐี พ่อสามีของนางวิสาขา บริโภคข้าวมธุปายาสอันมีน้้าน้อย 
และในมัคลัตถทีปนีได้กล่าวถึงเศรษฐีขี้เหนียวหุงข้าวมธุปายาสบริโภคเองก็ไม่ ได้ระบุไว้ชัดเจนว่าหุง
รับประทานเมื่อไหร่ แต่ข้าวมธุปายาสของพราหมณ์ก็ไม่มีสิ่งของที่ใช้ในการกวนมากมายเหมือนข้าว 
ทิพย์ของบ้านเรา ข้าวทิพย์เราถือกันว่าเป็นอาหารที่มีรสอร่อยคล้ายของทิพย์ (เทวดา) เมื่อกวนเสร็จ
แล้วก็แจกจ่ายกันบริโภคเพ่ือระงับโรคภัยไข้เจ็บในร่างกายเพราะ ก่อนรักษาและน้าทิพโอชามาเจือ
ลงในสิ่งของที่จะกวน กับอาราธนาพระสงฆ์ให้ตั้งเมตตาจิตเจริญพระพุทธมนต์ เพ่ือให้เกิดสิริสวัสดิ
มงคลแก่ผู้รับประทานข้าวทิพย์ จึงถือกันว่าศักดิ์สิทธิ์ด้วยอ้านาจพระปริตรและเทวานุภา พ  
(สมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส, 2536) 
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ประเพณีกวนข้าวทิพย์จะส้าเร็จได้ต้องอาศัยความศรัทธาความเชื่อที่ยังมีอยู่ของประชาชน  
ทั่วไป และผู้น้าในชุมชนที่จะร่วมมือกันอนุรักษ์ประเพณีนี้ไว้ เพราะต้องใช้ความร่วมมือร่วมใจของ
ประชาชนจ้านวนมาก ในการเตรียมการ การจัดหาอุปกรณ์ในการกวน แรงงานในการกวน และการ
เตรียมการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินที่ใช้ในการจัดซื้อจัดหาสิ่งของต่าง ๆ เป็นจ้านวนมาก ด้วยเหตุผล
ข้างต้นในปัจจุบันบางวัด บางท้องที่จึงเลิกประเพณีกวนข้าวทิพย์นี้ไป เพราะขาดความพร้อมในเรื่อง
ต่างๆ จากคติศรัทธาความเชื่อของชาวพุทธในประเทศไทยได้ขนานนาม“ข้าวมธุปายาส” ว่าเป็น 
“ข้าวกระยาทิพย์” หรือ “ข้าวทิพย์” 

5.3 วิเคราะห์รูปแบบการกวนข้าวทิพย์ของพุทธศาสนิกชนในสังคมไทยที่บูรณาการด้วย
การกวนข้าวทิพย์ตามหลักพระพุทธศาสนา 
 กวนข้าวทิพย์ในสังคมไทย เป็นการสร้างความสามัคคีในกลุ่มชนในอันที่จะร่วมกันน้าเอา
วัสดุข้าว ของต่างๆ มาร่วมท้าบุญ เมื่อเสร็จและถวายเป็นพุทธบูชาก็แบ่งปันกันไปรับประทานเพ่ือ
ความเป็นสิริมงคล เป็นการรักษาประเพณี และมีความเชื่อถือ อย่างมั่นคง เป็นแบบอย่างที่ดี ซึ่งแฝง
ด้วยจริยธรรมและคติธรรมอยู่มาก ที่สมควรน้ามากล่าวถึงคือ ความพร้อมเพรียงของ ชาวบ้านทั้งที่
ท้านา และไม่ได้ท้านาถึงเวลาก็มาร่วมจัดท้าและ ช่วยเหลือโดยยึดถือ ความสามัคคีเป็นหลัก 
 สังคมคือกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ด้วยกันในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง มีความรู้สึกผูกพันร่วมมือกันใน
การถ่ายทอด ประเพณี วัฒนธรรม ความคิด และความเชื่อให้แก่สมาชิกในสังคม เป็นการก้าหนด
บทบาทหน้าที่ของ สมาชิกในสังคมให้ปฏิบัติอย่างเป็นระเบียบแบบแผน และมีประสิทธิภาพ การ
กวนข้าวทิพย์ต้องมีความช้านาญ อีกทั้งใช้ความอดทนอย่างสูงต่อความร้อนและควันจากเตาไฟ ใน
ขั้นตอนการกวนต้องอาศัยทั้งความอดทน ความพร้อมเพียง และความช้านาญ บรรยากาศของการ 
ร่วมมือกวนข้าวทิพย์ ในช่วงเย็นและช่วงค่้า เป็นไปอย่างสนุกสนาน เพราะมีชาวบ้านและประชาชน
ทั่วไปผู้มีจิตศรัทธาเป็นจ้านวนมากต่างร่วมช่วยกันกวนกันอย่างครื้นเครง แต่พอตกดึกข้าวทิพย์มี
ความ หนืดเพ่ิมขึ้น กวนยากขึ้นจ้าเป็นต้องใช้พละก้าลังเพ่ือกวนอย่างต่อเนื่อง แต่คนช่วยกวนกลับ
น้อยลง เนื่องด้วยบริบททางสังคมที่เปลี่ยนอาชีพท้านา และเกษตรกรรมไม่ได้เป็นอาชีพหลักเช่นใน
อดีต ผู้ชายส่วนใหญ่จึงออกไปท้างานนอกบ้าน แรงงานผู้ชายซึ่งเป็นแรงงานหลักในการกวนข้าว
ทิพย์จึงลดน้อยลง และด้วยภาระหน้าที่ในการท้างานของชาวบ้านส่วนใหญ่ จึงไม่สามารถมาช่วยงาน
ได้อย่างเต็ม ที่การกวนข้าวทิพย์ในจ้านวนมาก จึงท้าได้ยาก ปัจจุบันจึงกวนจ้านวน 9 กระทะ เมื่อ
ขาดแคลนแรงงาน ในปัจจุบันจึงจ้าเป็นต้องใช้แรงงานจากทหารเพ่ือมาช่วยกวน เมื่อกวนเสร็จ
จะต้องตักใส่ถาด เพ่ือเกลี่ยให้บางๆ เสมอกันประมาณสองร้อยกว่าถาด รอให้เย็นจึงสามารถตักได้ 
ทุกขั้นตอนจะต้องอาศัยความร่วมมือจากชาวบ้าน และประชาชนทั่วไปตามความเหมาะสม การจัด
งานพิธีกวนข้าวทิพย์ ในแต่ละครั้งนับเป็นงานใหญ่ที่ต้องใช้ปัจจัยมาก ต้องจัดกันเป็นทีม และทุกคน
ก็มีส่วนร่วมในกิจกรรม พิธีกวนข้าวทิพย์ การเตรียมการจึงต้องอาศัยความพร้อมเพียงกัน ดังนั้นการ
ท้างานให้ส้าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีจะต้องอาศัยความศรัทธา และความร่วมมือร่วมใจจากชาวบ้านเป็น
อย่างมาก เป็นการระดมความร่วมมือกันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นภาพสะท้อนการร่วมแรง
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๑๓ 

 

ร่วมใจในแต่ละขั้นตอน แสดงให้เห็นถึงการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน อันจะก่อให้เกิดความสามัคคีขึ้นใน
สังคม   
 การรับความร่วมมือจากบุคคล และหน่วยงานต่างๆ ท้าให้งานพิธีกวนข้าวทิพย์ ณ มณฑล 
พิธีท้องสนามหลวง ประสบความส้าเร็จด้วยดี ในขั้นตอนการด้าเนินงานก่อให้เกิดรูปแบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร ชุมชน และบุคคล มีการแลกเปลี่ยนและรวมกลุ่มน้าไปสู่พลังแห่งความ
ร่วมมือ เป็นการสร้างเครือข่ายทางสังคมแบบช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยมีการท้ากิจกรรมร่วมกัน 
การสร้างเครือข่ายทางสังคม เพ่ือประสานความร่วมมือระหว่างกลุ่มบุคคล ชุมชน หน่วยงานของรัฐ 
และเอกชนก่อให้เกิดความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การจัดงานพิธีกวนข้าวทิพย์ ในวันวิสาขบูชา ณ 
มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ถือเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมืออันดีระหว่างหน่วยงานของรัฐ คือ
ส้านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา การท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย ได้มีการรวมกลุ่มประสานความร่วมมือ จุดประสงค์เพ่ือร่วมจัดงานพิธีการกวนข้าวทิพย์ ในงาน
วันวิสาขบูชา ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเป็นประจ้าทุกปี แต่ละภาคส่วน มีส่วนร่วมในการ
จัดเตรียมงานพิธี และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ให้แก่สาธารณะชน พร้อมทั้งประสานงานกับ
หน่วยงาน ประชาชน กลุ่มองค์กรต่างๆ เป็นการสร้างเครือข่ายความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพ่ือให้
บรรลุนโยบายของรัฐ เป็นการสนับสนุน สืบสานงานพิธีการกวนข้าวทิพย์ ในวันวิสาขบูชา ณ มณฑล
พิธีท้องสนามหลวง 
   

6. ข้อเสนอแนะ 
  ก.ข้อเสนอทั่วไป 
 1. พิธีกรรมในทางพระพุทธศาสนาควรให้มีการจัดพิมพ์หนังสือเพ่ือเผยแผ่ให้ชนรุ่นหลังได้
เรียนรู้อย่างแพร่หลาย 
 2. ก้าเนิดพิธีกรรมการกวนข้าวทิพย์ในสมัยพุทธกาลควรให้เยาวชน และประชาชนคนรุ่น
ใหม่ได้เรียนรู้ประว้ติของการกวนข้าวทิพย์ให้แพร่หลายสืบต่อไป 
 ข. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. การศึกษาวิเคราะห์การกวนข้าวทิพย์ในมุมมองของคนรุ่นใหม่ 
 2. การศึกษาบทบาทของกลุ่มเยาวชนในการฟ้ืนฟูประเพณีกวนข้าวทิพย์ในสังคมไทย 
 ค. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  แนะให้รัฐบาล เป็นวาระของมหาเถระสมาคมให้รัฐบาลสนับสนุนให้เป็นภาคราชการ จะได้
มีการกวนข้าวทิพย์เป็นพิธี ให้เป็นสิ่งที่ดีท่ีดีงาม         
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การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการอนุรักษ์ป่าชายเลน ในจังหวัด
สมุทรสงคราม 

THE PARTICIPATION OF SANGHA FOR MANGROVE FOREST 
PRESERVATION IN SAMUT SONGKHRAM PROVINCE 

 
พระเอกลักษณ์ อชิโต (นกทอง) 

บทคัดย่อ 

บทความวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาสภาพทั่วไปของการมีส่วนร่วมของ
พระสงฆ์ในการอนุรักษ์ป่าชายเลน ในจังหวัดสมุทรสงคราม (2) ศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทาง
การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการอนุรักษ์ป่าชายเลน ในจังหวัดสมุทรสงคราม โดยการวิจัยครั้งนี้เป็น
การวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed-Method Research) โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) เก็บข้อมูลภาคสนาม จากพระสงฆ์ ในจังหวัดสมุทรสงคราม จ านวน 
122 รูป โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ลักษณะของแบบสอบถามมีทั้งค าถามปลายเปิด
และปลายปิด และแบบสัมภาษณ์ (Interview) จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 7 รูป/คน 
โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการอนุรักษ์ป่าชายเลน ในจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้วิจัยได้
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ โดยหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และวิเคราะห์เอกสารและการสัมภาษณ์ (Interview) โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา
ประกอบบริบท 

ผลการวิจัยพบว่า : 

1 .  สภาพทั่ว ไปของผู้ตอบแบบสอบถามในการอนุรักษ์ป่าชายเลน ในจังหวัด
สมุทรสงคราม พบว่า พระสงฆ์ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20 ปี จ านวน 33 รูป คิด
เป็นร้อยละ 27 มีพรรษาน้อยกว่า 5 พรรษา พบมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 56.6 มีวุฒิการศึกษาสามัญ
ระดับประถมศึกษามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 43.4 มีวุฒิทางธรรมเป็นไม่มีนักธรรม คิดเป็นร้อยละ 
59.8  และมีวุฒิการศึกษาเปรียญธรรมไม่มีเปรียญธรรมมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 92.6 เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ด้านการ
มีส่วนร่วมในผลประโยชน์ ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.15 
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  2. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางพัฒนาของพระสงฆ์ ต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ใน
การอนุรักษ์ป่าชายเลน ในจังหวัดสมุทรสงคราม (1) ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ พบว่า 
พระสงฆ์ได้รับข้อมูลข่าวสารในการประชุมต่างๆ ในการอนุรักษ์น้อยเกินไป ท าให้ขาดการปรึกษา
แนวทางการแก้ไข และมีความรู้ด้านกฎหมายน้อยในเรื่องการกระท าความผิดของกลุ่มผลประโยชน์
ที่เข้ามาบุกรุกท าลายระบบนิเวศป่าชายเลน และประชาชนกับพระสงฆ์มีความห่างเหินกันมากขึ้นใน
การท ากิจกรรมอนุรักษ์ป่าชายเลนและพระสงฆ์ท่ีมีความรู้ความสามารถได้รับโอกาสที่จะแสดงความ
คิดเห็นให้ความรู้และตระหนักในการอนุรักษ์ป่าชายเลนน้อย (2) ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติการ พบว่า พระสงฆ์มีส่วนร่วมในอนุรักษ์ปลูกป่าชายเลนได้น้อยเพราะคิดว่าเป็นเรื่องของ
หน่วยงานราชการและการอนุรักษ์ปลูกป่าชายเลนของประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ส่วนมากจัด
กิจกรรมปลูกป่ากันแบบเป็นกลุ่มและคณะ และวัดเล็กๆ ขาดปัจจัยสนับสนุนในการอนุ รักษ์ป่าชาย
เลน (3) ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ พบว่า พระสงฆ์ขาดต้นแบบในการอนุรักษ์ ให้ความ
สนใจน้อยในการส ารวจพ้ืนที่อนุรักษ์ (4) ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล พบว่า ประชาชนใน
พ้ืนที่จัดเวลาในการท ากิจกรรมปลูกป่าไม่ตรงกันซึ่งจะตรงกับกิจของพระสงฆ์และมีการเชิญพระสงฆ์
เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการตรวจสอบสภาพพ้ืนที่ในการอนุรักษ์ป่าชายเลนน้อยท าให้ขาดความ
ร่วมมือในการดูแลสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบๆ พ้ืนที่วัด ส่วนข้อเสนอแนะ (1) ควรจัดกิจกรรมให้
พระสงฆ์และประชาชนได้ท ากิจกรรมร่วมกันเพ่ือสร้างความสามัคคี ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนให้
โอกาสพระสงฆ์ผู้มีความรู้ ความสามารถได้ท าหน้าที่เป็นผู้น าเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในการ
อนุรักษ์ (2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเข้ามาช่วยเหลือเรื่องงบประมาณ (3) จัดอบรมให้ความรู้ใน
เรื่องกฎหมายให้กับพระสงฆ์และประชาชนในพ้ืนที่อนุรักษ์ (4) ควรสร้างแบบอย่างที่ดีในคณะสงฆ์
และพัฒนาให้เป็นแบบอย่างท่ีดี  
 

 
ABSTRACT 

 

 The objectives of this research were : (1) to study the general state of 
participation of Sangha for mangrove forest preservation in Samutsongkhram 
province, (2) to study the problems, obstacles and guidelines for participation of 
Sangha for mangrove forest preservation in Samutsongkhram province. This research 
was the mixed method  research through quantitative research from the field of 
122 monks in Samutsonkhram province by using the questionnaires as opened and 
closed question and interview from 7 key informants that focused on participation 
of Sangha for mangrove forest preservation in Samutsongkhram province.The 
researcher collected the data by frequency, percentage, mean and data analysis 
and interview. 
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The findings of this research as following : 
 1. The general state of questionnaire correspondents for mangrove  
forest preservation in Samutsongkhram province and found that the monks who 
answered the questionnaires mostly the age is 20 years for 33 monks or 27 percent 
and below five ordination years was the highest as 56.6 percent, had the education 
in the primary school level as the most  or 43.3 percent, For Dhamma Education 
that found that no Dhamma education qualification for 59.8 percent and had no 
the Pali education qualification as the highest level for 92.6 percent, when 
considered in each aspect found When considered in each side found that the 
making decision participation, practice participation, co-mutual benefit participation, 
evaluation participation were also the low level in all aspects. 
  
 2. The problem, obstacles and guidelines for the participation of Sangha 
for mangrove  forest preservation in Samutsongkhram province,  1). the 
participation of decision making, found that the monks got little information for the 
meeting to preservation that made the people lack of advising for solution and had 
the limit of law knowledge for the illegal action of interest group to destroy the 
mangrove forest preservation and educated monks had the small chance to 
participation for mangrove forest preservation.  2) The participation of practice, 
found that monks had the small chance for participation to cultivate the mangrove 
forest preservation because the thought of government sector and mangrove forest 
preservation of the people and other sectors and mostly activities of forest 
cultivation as a group, and   small temples lack of necessary factors for mangrove 
forest preservation. For suggestion should have related organizations support the 
budget and should have many organizations to help each other. 3) The mutual 
interest preservation, found the monks lacked of sampled model for preservation. 
4)The participation of evaluation, found that the people in the area had the activity 
to cultivate the forest that no matching the proper time of the monks and had the 
monks’ invitation for the meeting about the area examination to mangrove forest 
preservation that lacked of participation for environmental protection near the 
monastery area.  For suggestion, 1) should  set up the activity to the monks and 
people to participate for harmony creation and should support the educated 
monks to be the leader for morality promotion and ethics for preservation. 2) The 
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involved  and relative units should support about the budget. 3) To train for 
offering the knowledge about the law to the monks and the people in the 
preservative area. 4) Should create the good role model in Sangha organization and 
to be good sample. 
 
1) บทน า 

ประเทศไทยได้ฉายาว่า “เมืองเวนิสตะวันออก” เพราะสภาพภูมิประเทศเต็มไปด้วย
แม่น้ าล าคลอง คนไทยในอดีตนิยมใช้เรือในการคมนาคมและขนส่ง อาชีพหลักของประชากรจะเน้น
อาชีพเกษตรเป็นหลักสภาพของสองฝั่งแม่น้ าล าคลองทุกแห่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธ์ป่าไม้อย่าง
หนาแน่น พันธุ์ไม้ที่ขึ้นเป็นป่าชายน้ าส่วนใหญ่เป็นพันธุ์เดียวกับที่ขึ้นในป่าชายเลน เนื่องจากในอดีต
หลายร้อยปีมาแล้ว พื้นที่ดินเหล่านี้เคยเป็นชายทะเลมาก่อนนั่นเอง นอกจากนี้ยังก าหนดลักษณะชื่อ
เรียกล าน้ าจากความกว้างมากไปหาน้อยว่า แม่น้ า ล าคลอง ล ากระโดง แพรก และล าราง (วีระ เทพ
กรณ์,2553) ในปัจจุบันป่าชายเลนมีความส าคัญต่อประชาชนและประเทศมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็น
ทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีคุณค่ามหาศาลทั้งในด้านป่าไม้ ประมง สังคม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ 
ซึ่งในอดีตมีความสมบูรณ์มาก แต่ในปัจจุบันได้ถูกเปลี่ยนสภาพไปใช้ประโยชน์ด้านอ่ืนๆ จนท าให้ป่า
ชายเลนลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งป่าชายเลนนั้นเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติช่วยการปรับระบบนิเวศ 
เป็นแหล่งดักตะกอนสารปฏิกูลและมลพิษต่างๆ และช่วยลดความรุนแรงของลมพายุจนท าไม่ให้เกิด
อันตรายแก่ระบบนิเวศตามชายฝัง โดยรากของต้นไม้ป่าชายเลนนั้นสามารถช่วยซับตะกอนที่
แขวนลอยมากับน้ าทับถมเกิดเป็นหาดเลนงอกใหม่ อันเหมาะแก่การเกิดของพันธุ์ไม้และสิ่งมีชีวิต  

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เกิดข้ึนเพื่อเกื้อกูล และเพ่ือความสุขแก่มหาชนเป็นอันมาก 
เพ่ือเป็นการอนุเคราะห์ต่อชาวโลก เพ่ือประโยชน์ เพ่ือเกื้อกูล เพ่ือความสุขแก่เทวดาและมนุษย์
ทั้งหลาย ประกายความคิดที่เกิดขึ้นภายในพระทัยของพระโพธิสัตว์ก่อนที่จะเป็นพระโพธิสัตว์ใน
อดีตกาล จนถึงเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเกิดจากพ้ืนฐานเดียวคือปรารภความทุกข์ที่เกิดขึ้นแก่สรรพสัตว์ 
มีความประสงค์จะช่วยให้พระองค์หลุดพ้นจากสังสารทุกข์ แล้วจะช่วยคนอ่ืนให้หลุดพ้นจากสังสาร
ทุกข์ตามไป ความคิดนี้ด ารงอยู่ในพระทัยผ่านภพชาติมาเป็นเอนกจนในที่สุดก็ได้ตรัสรู้ เป็น
พระพุทธเจ้า ภารกิจของพระองค์ต่อชาวโลกในการประดิษฐานพระพุทธศาสนานั้นสอดรับกับ
อุดมการณ์ข้างต้น ดังที่ทรงแสดงการบังเกิดของเอกบุคคลไว้ใน อังคุตตรนิกาย เอกนิบาตความว่า 
“เอกบุคคล เมื่อบังเกิดขึ้นในโลก ย่อมบังเกิดขึ้นเพ่ือเกื้อกูลเพ่ือความสุขแก่ชนเป็นอันมาก เพ่ือ
อนุเคราะห์ต่อชาวโลก เพ่ือประโยชน์ เพ่ือเกื้อกูล เ พ่ือความสุข แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เอก
บุคคลนั้นคือ พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า” (อง.เอกก. (ไทย) 20/309/40) 

พระพุทธศาสนา เป็นศาสนาที่ให้ความส าคัญกับเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มี
หลักธรรมในทางพุทธศาสนาที่ย้ าในเรื่องระบบของการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และนอกจากพ่ึงพา
อาศัยซึ่งกันและกันแล้วสิ่งที่ส าคัญคือความรู้สึกที่ดีงามต่อกันระหว่างมนุษย์ต่อมนุษย์และมนุษย์ต่อ
พืชและสัตว์ทั้งหลาย ความดีงามอย่างหนึ่งได้แก่คุณธรรมที่เรียกว่า “ความกตัญญู” ความกตัญญูนี้
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ไม่ใช่มีเฉพาะต่อมนุษย์ด้วยกันเท่านั้น แต่ให้มีทั้งต่อพืชต่อสัตว์ทั้งหลายด้วย ดังมีพระบาลี พุทธ
ศาสนาสุภาษิตบทหนึ่งที่ย้ า และสอนให้ผู้คนรู้จักบุญคุณแม้แต่คุณประโยชน์ของพืชมีใจความแปล
ความเป็นภาษาไทยว่า “บุคคลนั่งหรือนอนในร่มเงาของต้นไม้ใด ไม่พึงหักก้านกิ่งใบของต้นไม้นั้นผู้
ประทุษร้ายมิตรเป็นคนทราม” เป็นคติที่แสดงความรู้สึกที่ดีต่อกันให้ระลึกเสมอว่า ต้นไม้นี้เราได้
อาศัยร่มเงาเป็นประโยชน์มีค่ามีร่มเงาที่คนอ่ืนจะได้อาศัยต่อไปและคนในสมัยก่อนให้พระสอนด้าน
ศีลธรรมจรรยาและวิถีการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข นักเรียนสมัยนั้นจึงมีคุณภาพเพราะเขาได้รับ
การปลูกฝังศีลธรรม ท าให้ศีลธรรมซึมซับเข้าสู่สายเลือด จึงท าให้เป็นบุคคลที่มีจิตใจดีงาม (สมชาย 
เทพแสง, 2544) 

นอกจากความรู้สึกที่เห็นคุณของกันและกัน หรือระลึกในคุณค่าของกันและกันแล้ว 
พระพุทธศาสนายังสอนให้มองพืชและสัตว์ทั้งหลายด้วยเมตตาจิต ความเมตตานี้ เองถือเป็น
ความรู้สึกที่ส าคัญในทางพระพุทธศาสนาโดยการมองทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นสรรพสัตว์ผู้อยู่ ร่วมโลก 
และต้องมีความเข้าใจหลักความเป็นจริงทางธรรมชาติตามกฎแห่งไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง 
อนัตตา ซึ่งถือเป็นสภาวธรรมของธรรมชาติที่ท าให้มนุษย์มีทัศนคติที่ถูกต้องในการพัฒนาตนเอง 

ป่า วัด และพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาถือว่ามีความสัมพันธ์กันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล 
ซึ่งวัดแรกในพุทธศาสนาคือวัดเวฬุวนาราม (มาจากค าว่า เวฬุ แปลว่า ไม้ไผ่ + วน แปลว่า ป่า +  
อาราม แปลว่า สถานที่รื่นรมย์) มีพระเจ้าพิมพิสารแห่งแคว้นมคธถวายแก่พระพุทธเจ้า นอกจากนั้น
มีวัดป่าเกิดข้ึนหลายแห่ง เช่น เชตวนาราม บุพพาราม นิโครธาราม และอัมพวนาราม ซึ่งเป็ นเหตุ
บอกให้พวกเราทราบว่า ป่ากับพุทธศาสนามีความเก่ียวข้องกัน วัดในพุทธศาสนาล้วนมีความสัมพันธ์
กับป่าหรือต้นไม้อย่างมาก วัดส่วนใหญ่ไม่ว่าจะอยู่ในชุมชนหรือชนบทห่างไกลจะมีต้นไม้ใหญ่ๆ มี
ความร่มรื่นเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมตามหลักพุทธศาสนา ซึ่งมีหลักการถือธุดงค์ที่มุ่ งให้พระภิกษุ
สงฆ์อยู่โคนต้นไม้เป็นวัตร ในการประพฤติปฏิบัติธรรมช าระกิเลสภายในใจ ดังนั้น พระสงฆ์กับป่าไม้
จึงถือเป็นสิ่งคู่กัน ไม่สามารถแยกจากกันได้ตามคติความเชื่อท่ีถือปฏิบัติสืบทอดกันมา 

ป่าชายเลนของประเทศไทยในอดีตมีความอุดมสมบูรณ์และมีปริมาณเนื้อที่มากมาย แต่
กลับมีเนื้อที่ลดลงอย่างรวดเร็วในช่วง 3-4 ศตวรรษท่ีผ่านมา สาเหตุของการลดลงเนื่องจากมีการบุก
รุกพ้ืนที่ป่าชายเลนเพ่ือท ากิจกรรมต่างๆ เช่น การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ท านาเกลือ ท าการเกษตร ท า
เหมืองแร่ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ และรวมทั้งการให้สัมปทานท าถ่านของรัฐในอดีตด้วย 
ปัจจุบันป่าชายเลนของประเทศจ านวนมากจะพบบริเวณ 6 จังหวัด ตามแนวชายฝั่งทะเลอันดามัน 
และถือว่าเป็นแหล่งที่มีป่าชายเลนที่มีพ้ืนที่มากที่สุดของประเทศไทย เพราะป่าชายเลนในภาคกลาง 
และภาคตะวันออก มีการกระจัดกระจายเป็นหย่อมเล็กหย่อมน้อยและมีเหลือในปริมาณที่ไม่มากนัก 
ในสภาวะปัจจุบันปัญหาการเพ่ิมข้ึนของประชากรการขยายพ้ืนที่ท ากินและใช้พ้ืนที่ป่าชายเลน
ส าหรับการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ และการเข้าครอบครองในรูปแบบต่างๆ ถือว่ายังเป็น
ปัจจัยหลักในการท าลายป่าชายเลน  

เนื่องจากปัจจุบันนี้ทรัพยากรป่าชายเลนของประเทศไทย ได้ถูกบุกรุกและเข้า
ครอบครองท าประโยชน์อย่างมากมายโดยบางรายมีการอ้างเอกสารสิทธิในที่ดินเป็นข้อต่อสู้กับทาง
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ราชการ จากปัญหาการบุกรุกป่าจับจองเพ่ือการเกษตร การลักลอบตัดต้นไม้ การจับสัตว์น้ าและ
ปล่อยน้ าเสีย    ในเขตพ้ืนที่ป่าชายเลนในจังหวัดสมุทรสงคราม ท าให้ป่าชายเลนได้รับผลกระทบ
เสื่อมโทรมตามล าดับ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับพระสงฆ์ ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาหาความรู้
การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการอนุรักษ์ป่าชายเลนในจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นแหล่งที่ควรศึกษา
และยังไม่เคยมีใครที่จะศึกษาอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นน าไปใช้
ประกอบการวางแผนก าหนดนโยบายการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการอนุรักษ์ป่าชาย
เลน เพื่อให้เกิดประโยชน์ในอนาคตต่อไป 

 
2) วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.2.1 เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการอนุรักษ์ป่าชายเลน  ในจังหวัด
สมุทรสงคราม 

1.2.2 เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ
อนุรักษ์ป่าชายเลน ในจังหวัดสมุทรสงคราม 
 
3) ขอบเขตการวิจัย 

3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการอนุรักษ์ป่าชายเลน ในจังหวัด

สมุทรสงคราม” ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตเนื้อหาโดยสังเคราะห์จากแนวคิด (Cohen and uphop)  
ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) 2. การมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติการ (Implementation) 3. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefit) 4. การมี
ส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation)  

3.2 ขอบเขตด้านตัวแปร 
ตัวแปรต้น (Independent Variables) การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการอนุรักษ์ป่า

ชายเลน ในจังหวัดสมุทรสงคราม คือ ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  ได้แก่ อายุ 
พรรษา วุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษาทางธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม 

ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการอนุรักษ์ป่า
ชายเลน ในจังหวัดสมุทรสงคราม โดยผู้วิจัยสังเคราะห์จากแนวคิด (Cohen and upHoff) ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ (1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) (2) การมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติการ (Implementation) (3) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefit) (4) การมีส่วนร่วม
ในการประเมินผล (Evaluation) 
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3.3 ขอบเขตด้านประชากรและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
1.4.4 ประชากร (Population) ได้แก่ พระสงฆ์ในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งมี

จ านวน 122 รูป (ส านักงานเจ้าคณะอ าเภอเมือง, 2559) และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) 
ผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 7 รูป/คน  

3.4 ขอบเขตด้านพื้นที่ 
พ้ืนที่ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พ้ืนที่อนุรักษ์ป่าชายเลนในจังหวัดสมุทรสงคราม 

 

4) วิธีด าเนินการวิจัย 

4.1 รูปแบบการวิจัย  
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการอนุรักษ์ป่าชายเลน ในจังหวัด

สมุทรสงคราม”  ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed–Methoded Research) ประกอบด้วยการวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) และการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Quantitative Research) โดยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเชิงลึกรายบุคคล (In–Depth 
interview)  

4.2 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
พระสงฆ์ที่จ าพรรษาอยู่ในพ้ืนที่ติดป่าชายเลน ในจังหวัดสมุทรสงคราม จ านวน 122 รูป 

จากส านักงานเจ้าคณะคณะจังหวัดสมุทรสงคราม ส ารวจเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2559 และผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ 7 รูป/คน ได้แก ่

4.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
หลังจากที่ได้น าแบบสอบถามทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ความถูกต้องแล้ว ผู้วิจัย

ได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ 

4.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
๑) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามใช้ค่าความถี่ 

(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
2) ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการอนุรักษ์ป่าชาย

เลนในจังหวัดสมุทรสงคราม จากการตอบแบบสอบถามของพระสงฆ์ ในจังหวัดสมุทรสงคราม ใช้สถิติ
การวิเคราะห์ คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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3) ข้อค าถามปลายเปิดที่แสดงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะวิเคราะห์โดยเทคนิคการ
วิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท (Content Analysis Technic) 
 

5) ผลการวิจัย 
 งานวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ ในการอนุรักษ์ป่าชายเลนในจังหวัด
สมุทรสงคราม ผู้วิจัยสรุปผลวิจัยดังนี้ 

5.1 ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า พระสงฆ์ที่
ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20 ปี จ านวน 33 รูป คิดเป็นร้อยละ 27.0 มีพรรษาน้อย
กว่า 5 พรรษา คิดเป็นร้อยละ 56.6 มีวุฒิการศึกษาสามัญระดับประถมศึกษามากที่สุด จ านวน 53 
รูป คิดเป็นร้อยละ 43.4 มีวุฒิการศึกษาแผนกธรรมระดับไม่มีนักธรรม จ านวน 73 รูป คิดเป็นร้อย
ละ 59.8 และมีวุฒิการศึกษาเปรียญธรรมระดับไม่มีเปรียญธรรมมากที่สุด จ านวน 113 รูป คิดเป็น
ร้อยละ 92.6 

5.2 การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการอนุรักษ์ป่าชายเลน ในจังหวัดสมุทรสงคราม 
โดยภาพรวม 

พบว่า พระสงฆ์ มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการอนุรักษ์ป่าชายเลน
ในจังหวัดสมุทรสงคราม โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.15 เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน ทั้งด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ด้านการมีส่วน
ร่วมในผลประโยชน์และด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล พบว่า พระสงฆ์ มีความคิดเห็นต่อการ
มีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการอนุรักษ์ป่าชายเลนในจังหวัดสมุทรสงคราม  อยู่ในระดับน้อยทุกด้าน 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน สรุปได้ว่า 

1. ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ พบว่า พระสงฆ์ มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วม
ของพระสงฆ์ในการอนุรักษ์ป่าชายเลนในจังหวัดสมุทรสงคราม  ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
อยู่ในระดับน้อย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.16 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พระสงฆ์ มีความคิดเห็น
ต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการอนุรักษ์ป่าชายเลน ในจังหวัดสมุทรสงคราม ด้านการมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.27 ได้แก่ ท่านมีส่วนร่วมแนะน าเสนอ
ปัญหา เพ่ือรักษาสภาพป่าชายเลนมี ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.07 ได้แก่ ท่านมี
ส่วนร่วมในการจัดการปัญหาการบุกรุกป่าชายเลน 

2. ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ พบว่า พระสงฆ์ มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วม
ของพระสงฆ์ในการอนุรักษ์ป่าชายเลนในจังหวัดสมุทรสงคราม ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 
อยู่ในระดับน้อย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.18 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พระสงฆ์ มีความคิดเห็น
ต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการอนุรักษ์ป่าชายเลนในจังหวัดสมุทรสงคราม ด้านการมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติการ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.31 ได้แก่ ท่านมีส่วนร่วมในการปลูกป่า
ชายเลนเพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.02 ได้แก่ ท่านมีส่วน
ร่วมในการสนับสนุน งบประมาณ แรงงาน วัสดุเพื่อใช้ในการอนุรักษ์ป่าชายเลน 
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3. ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ พบว่า พระสงฆ์ มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วม
ของพระสงฆ์ในการอนุรักษ์ป่าชายเลนในจังหวัดสมุทรสงคราม ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 
อยู่ในระดับน้อย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.15 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พระสงฆ์ มีความคิดเห็น
ต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการอนุรักษ์ป่าชายเลนในจังหวัดสมุทรสงคราม ด้านการมีส่วนร่วม
ในผลประโยชน์  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.20 ได้แก่ท่านมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับชุมชนใน
ท้องถิ่นในการ ท ากิจกรรมต่างๆ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.09 ได้แก่ ท่านได้รับ
ผลประโยชน์ในการเสนอแก้ไขปัญหาป่าชายเลน 

4. ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล พบว่า พระสงฆ์ มีความคิดเห็นต่อการมีส่วน
ร่วมของพระสงฆ์ในการอนุรักษ์ป่าชายเลนในจังหวัดสมุทรสงคราม ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล อยู่ในระดับน้อย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.10 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พระสงฆ์ มี
ความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการอนุรักษ์ป่าชายเลนในจังหวัดสมุทรสงคราม ด้าน
การมีส่วนร่วมในการประเมินผล ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.16 ได้แก่ ท่านมีส่วนร่วม
ในการศึกษาผลกระทบจากโครงการของหน่วยงานต่างๆ ในพ้ืนที่ป่าชายเลน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.01 ได้แก่ ท่านน าพระสงฆ์ร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐตรวจสอบป่าชายเลน 
 
6) การอภิปรายผล 

การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ กล่าวถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนาการมี
ส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการอนุรักษ์ป่าชายเลน ในจังหวัดสมุทรสงครามโดยมีประเด็นที่น่าสนใจและ
น ามาอภิปรายผลดังนี้ 

6.1 ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ พบว่า ระดับความคิดเห็นที่มีต่อพัฒนาการมีส่วน
ร่วมของพระสงฆ์ในการอนุรักษ์ป่าชายเลน ในจังหวัดสมุทรสงครามพบว่า พระสงฆ์ได้รับข้อมูล
ข่าวสารในการประชุมต่างๆ ในการอนุรักษ์น้อยเกินไป ท าให้ขาดการปรึกษาแนวทางการแก้ไขจาก
ปัญหานี้ สอดคล้องกับการศึกษางานวิจัยของ ธวัช สิทธิกิจโยธินที่  (ส านักงานเจ้าคณะอ าเภอเมือง, 
2559) ได้ท าการศึกษาวิจัยปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อ “การมีส่วนร่วมอนุรักษ์การฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลนของประชาชน ต าบลคลองโคน อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม” 
โดยพบว่า ปัญหาที่ส าคัญมี 3 ปัจจัย ได้แก่ ปัญหาด้านภาระในการประกอบอาชีพ ปัญหาด้าน
สุขภาพปัญหาด้านการมีภาระครอบครัวมากจึงไม่มีเวลาเข้าร่วม และปัญหาด้านการขาดการ
ประชาสัมพันธ์จากเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าการด าเนินการดั งกล่าว เป็น
หน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่จะสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการและคิดว่าไม่ได้รับ
ประโยชน์จากการเข้าร่วมอีกทั้งประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของ
ตนเองในการอนุรักษ์และไม่มีอ านาจเด็ดขาดในการลงโทษผู้กระท าผิด  

6.2 ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการพบว่า วัดเล็กๆ ขาดปัจจัยสนับสนุนในการ
อนุรักษ์ป่าชายเลน สอดคล้องจากการศึกษาวิจัยของ พระอวยชัย อินศรีเมือง ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
“ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชน ศึกษาเฉพาะกรณีวัดในเขต 
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อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม” ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการพัฒนาวัด
มี 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยภายในวัดและปัจจัยภายนอกวัด ปัจจัยภายในวัดได้แก่ด้านสภาพทางกายภาพ
พบว่า วัดในเขตอ าเภอบรบือทั้ง 5 วัดมีสภาพพ้ืนที่เหมาะสม คือ อยู่ติดกับชุมชนเป็นพ้ืนที่ราบไม่
เป็นอุปสรรค ในการก่อสร้าง ขนาดพ้ืนที่มีความเพียงพอต่อการจัดกิจกรรมภายในวัด มีอาคาร
เสนาสนะไว้จัดกิจกรรมอย่างเพียงพอ สภาพป่าไม้ที่ร่มรื่น มีสิ่งอ านวยความสะดวกครบทุกวัด การ
คมนาคมสะดวก มีถนนลาดยางและคอนกรีต ระยะเวลาเดินทางจากชุมชนถึงวัดไม่นานนัก ปัจจัย
ภายนอกวัด ได้แก่ ด้านกิจกรรมบริการชุมชนมีการจัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชาว
อีสาน กิจกรรมวันส าคัญทางราชการและวันส าคัญทางศาสนา กิจกรรมบรรพชาและอุปสมบทหมู่
ภาคฤดูร้อน กิจกรรมรักษาโรคป้องกันยาเสพติด การศึกษา และกิจกรรมสงเคราะห์ชุมชน (พระอวย
ชัย อินศรีเมือง,2542) 

6.3 ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์พบว่า พระสงฆ์ขาดต้นแบบในการอนุรักษ์ ซึ่ง
สอดคล้องกับ มีการศึกษาของ พระมหากฤษฎา นันทเพชร (2542)   ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ความ
คิดเห็นของพระสงฆ์ต่อบทบาทการพัฒนาสังคม” จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า บทบาทพระสงฆ์ส่วน
ใหญ่รับรู้ปัญหาสังคมด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นและมีความเห็นว่าปัญหาสังคมที่ทุกฝ่ายควรเร่งแก้ไข ได้แก่ 
ปัญหาศีลธรรมเส่ือมโทรม ปัญหาความยากจนและปัญหาการว่างงาน และยังเห็นว่าพระสงฆ์ควรมี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคมด้านต่างๆ เช่น ปัญหาศีลธรรมเสื่อมโทรม ปัญหาศิลปวัฒนธรรม
เสื่อมสลาย ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งเสพติด และยังพบว่า บทบาทพระสงฆ์ในอนาคตซึ่ง
นอกเหนือจากการเผยแผ่ศาสนธรรมแล้ว พระสงฆ์ควรมีบทบาทในด้านการให้การศึกษา และพัฒนา
จิตวิญญาณ เมื่อพิจารณาบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาสังคมโดยเรียงล าดับความส าคัญจากมากไป
หาน้อย ได้ดังนี้ คือ บทบาทด้านการพัฒนาจิตวิญญาณ บทบาทด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม และบทบาทด้านการให้การศึกษาบทบาทด้านสังคมสงเคราะห์และ
สา ธารณสงเคราะห์   

6.4 ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผลพบว่า มีการเชิญพระสงฆ์เข้าร่วมประชุม 
เกี่ยวกับการตรวจสอบสภาพพ้ืนที่ในการอนุรักษ์ป่าชายเลนน้อย ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ
มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ และคณะ (2541)  ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทของพระสงฆ์ในยุคโลกาภิ
วัตน์ : ศาสตร์และศิลปะในการอบรมคุณธรรมของพระเถระภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ให้
ข้อเสนอแนะว่า  ในยุคโลกาภิวัฒน์พระสงฆ์ควรจะเพ่ิมบทบาทในการร่วมแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม 
พระสงฆ์จึงควรติดตามข่าวสารความรู้ทาสื่อมวลชนเพ่ือประยุกต์ใช้สอนธรรมะพระสงฆ์ควรมี
บทบาทเป็นผู้ประสานในกิจกรรมการอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับ สุขขี 
ค านวณศิลป์ (2550) ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี” โดยศึกษาระดับการมี ส่วนร่วม
ของประชาชนในการ อนุรัก์สิ่งแวดล้อม เปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม
ของอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น จ าแนกตาม ระดับการศึกษา ภูมิล าเนาระยะเวลาที่อาศัย อยู่ในชุมชน 
ประเภทกิจการการเป็นสมาชิกกลุ่มชุมชน แหล่งข้อมูลข่าวสาร จ านวนครั้งที่ได้รับ ข่าวสาร และ
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รวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมที่มีผลต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมส่งผล
การศึกษาพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในรายด้านอยู่ในระดับปานกลางทุกรายการส่วนระดับการมี
ส่วนร่วมในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพบว่าการมีส่วนร่วมแตกต่างกัน ตามระดับการศึกษาแหล่งข้อมูลข่าวสาร
และจ านวนครั้งที่ได้รับข่าวสาร ส าหรับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็นด้านภูมิล าเนาระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน ประเภทกิจการการเป็น
สมาชิกกลุ่มชุมชนไม่แตกต่างกัน ส่วนปัญหาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมที่มีผลต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ในอุทยานแห่งชาติคือขาดบุคลากรในการน าเสนอผลการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมขาดการเอาใจใส่ของ
เจ้าหน้าที่และหน่วยงานอ่ืน เจ้าหน้าที่ขาดปัจจัยหลายๆ ด้าน และการประชาสัมพันธ์ไม่ดีเท่าที่ควร 
ส าหรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีผลต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอุทยาน
แห่งชาติใต้ร่มเย็น คือ ควรส่งเสริมให้เยาวชนมีจิตส านึกและรู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมท าให้อุทยานฯ 
สดชื่น สะอาด น่าอยู่อย่างยั่งยืนและประชาชนรู้คุณประโยชน์ของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ควร
ส่งเสริมให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ทุกคนมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ ควรมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
การอนุรักษ์ฯ ให้มากกว่านี้และควรมีการอบรมให้ความรู้ในเรื่องการอนุรักษ์อย่างทั่วถึง 
 
7) ข้อเสนอแนะ 

ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการอนุรักษ์ป่าชายเลน ใน
จังหวัดสมุทรสงคราม ดังนี้ 

7.1  ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
1. ควรสนับสนุนนโยบายและจัดตั้งคณะท างานจากส่วนกลางให้มีความเข้มแข็งในการ

สนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการอนุรักษ์ทรัพยากร และสามารถติดตามการ
ด าเนินงานของแต่ละวัดได้ 

2. ควรสนับสนุนการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการอนุรักษ์ เพ่ือสร้างต้นแบบที่ดีให้เกิด
ในแต่ละพ้ืนที่และควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีบุคลากรที่จะมาท าหน้าที่ในการบริหารจัดการนั้น
ควรจะเป็นผู้ที่ได้รับการปลูกฝังและควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความรู้ความสามารถในการ
อนุรักษ์ป่าชายเลนและเป็นที่ยอมรับและเจริญศรัทธาแก่ผู้พบเห็นและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พระสงฆ์ 

3. สร้างขวัญและก าลังใจให้ผู้ท าหน้าที่ในบทบาทการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ของ
พระสงฆ์ สนับสนุนทั้งทางด้านปัจจัย และโอกาสต่างๆในการปฏิบัติหน้าที่และจัดตั้งกองทุนเพ่ือการ
อนุรักษ ์

4. จากผลการวิจัย พบวา ระดับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการอนุรักษ์ป่าชายเลน ใน
จังหวัดสมุทรสงคราม มีคาเฉลี่ยระดับน้อย จากขอคนพบนี้ พระสงฆ์นั้นมีส่วนร่วมใหความส าคัญกับ
การพัฒนาจิตใจและหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาและอ านวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ส าหรับ
การจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ป่าชายเลน เนื่องจากพระสงฆ์ไม่สามารถลงไปเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยตรง
แต่เน้นการสนับสนุนในทุกด้านมากกว่า ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ของพระสงฆ์ในการด าเนินงานด้านการ
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อนุรักษ์ป่าชายเลนคือปัญหาการขาดการจัดกิจกรรมด้านส่งเสริมอนุรักษ์ให้แก่ชุมชนและการ
ด าเนินงานหรือด าเนินกิจกรรมขาดความต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมและขาดก าลังทุนสนับสนุนและ
ขาดการประสานร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอกชนและขาดการส่งเสริมสนับสนุนจาก
คณะสงฆ์ และประกอบกับการท างานต่างของวัดต่างท าขาดความร่วมมือกันในการท างาน ท าให้การ
ท างานเชิงอนุรักษ์ไปคนละทิศทางไม่สอดคล้องกัน ตลอดจนขาดบุคลากรที่มีจิตส านึกคุณภาพและ
ประสิทธิภาพในการท างานและรองรับการปฏิบัติงานในอนาคตเป็นจ านวนมาก 

7.5  ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาการพัฒนากระบวนการอนุรักษ์ป่าชายเลน 
2. ควรมีการศึกษาป่าชายเลนในพื้นท่ีอ่ืนๆ ว่ามีการศึกษาที่แตกต่างกันอย่างไรเพ่ือจะได้

ทราบถึงความแตกต่างในแต่ละพ้ืนที่ว่าขึ้นอยู่กับปัจจัยใดบ้าง และน ามาแก้ไขปรับปรุงเพ่ือเป็น
แนวทางในการอนุรักษ์ป่าชายเลนต่อไป 

3. ควรศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการอนุรักษ์ป่าชายเลนของพระสงฆ์ในจังหวัดสมุทรสงคราม 
4. ควรศึกษาความคาดหวัง จากความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการมีส่วนร่วมของ

พระสงฆ์เพ่ือน ามาพัฒนาภาพลักษณ์ท่ีดีงามของพระสงฆ์ 
5. ควรมีการศึกษาเรื่องการมีสวนรวมระหวางชุมชนกับองคกรของพระสงฆ เกี่ยวกับ

การอนุรักษ์ป่าชายเลน ใหเขมแข็งตอไป 
6. ควรมีการศึกษาถึงทรัพยากรด้านอ่ืนๆ ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับทรัพยากรป่าชาย

เลน ประกอบกับการศึกษาทรัพยากรป่าชายเลนเพ่ือให้ได้ประโยชน์ครบทุกด้านของสิ่งแวดล้อม 
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การเสนอรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าผู้บริหารระดับกลางโรงเรียนเอกชน  
สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา เขต 1 จังหวัดอุดรธานี 

A LEADERSHIP  DEVELOPMENT  MODEL  FOR  MIDDLE  MANAGEMENT  OF  
PRIVATE  SCHOOL  UNDER  UDON  THANI  EDUCATIONAL  SERVICE  AREA  

OFFICE 1 
 

พิมพิชญา  จงเกียรติกาญจน์* เด่น ชะเนติยัง** 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าผู้บริหารระดับกลาง 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิจัยแบบผสม ซึ่งมีขั้นตอน
ในการด าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้น า
ผู้บริหารระดับกลางเชิงทฤษฎี โดยการศึกษาเอกสาร ต ารา แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ
ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน ระยะที่ 2 การประเมินความ
เหมาะสมและยืนยันองค์ประกอบภาวะผู้น าผู้บริหารระดับกลาง โดยใช้เทคนิคเดลฟายกับ
ผู้เชี่ยวชาญ 24 คน ระยะที่ 3 การวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้น าและสร้างรูปแบบการพัฒนา
ภาวะผู้น าผู้บริหารระดับกลาง โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ และน าผลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบที่ได้มาวิเคราะห์ร่วมกับวิธีการและเทคนิคการพัฒนาภาวะผู้น าที่สังเคราะห์ไว้ 
สร้างรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าผู้บริหารระดับกลาง ระยะที่ 4 การตรวจสอบความเป็นไปได้ใน
การน าไปปฏิบัติจริงของรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าผู้บริหารระดับกลาง โดยใช้เทคนิคการประชุม
ผู้เชี่ยวชาญ และการสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารระดับกลาง สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ 
     1. ภาวะผู้น าผู้บริหารระดับกลางประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 3 องค์ประกอบ ดังนี้ 
           1.1 องค์ประกอบภาวะผู้น าผู้บริหารระดับกลาง เชิงคุณลักษณะ จะประกอบด้วย

องค์ประกอบย่อย 8 ด้าน คือ 1) ความสามารถในการปรับตัว 2) การมีวิสัยทัศน์ 3) การมีความ
ม่ันใจ ในตนเอง  4) มีทักษะในการสื่อสาร5) ให้ความส าคัญกับทรัพยากรมนุษย์ 6) มีความ
น่าเชื่อถือ 7) มีมนุษยสัมพันธ์ และ 8) การมีวุฒิภาวะ 

     1.2  องค์ประกอบภาวะผู้น าผู้บริหารระดับกลาง เชิงพฤติกรรม จะประกอบด้วย 

                                                        
 * หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 ** หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
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องค์ประกอบย่อย 5 ด้าน คือ 1) ความเป็นผู้น าที่มุ่งคนและมุ่งงาน 2) ความเป็นผู้น าแบบ 
ประชาธิปไตย 3) ความเป็นผู้น าแบบประนีประนอม 4) ความเป็นผู้น าแบบที่ปรึกษา และ 5) ความ
เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

 1.3  องค์ประกอบภาวะผู้น าผู้บริหารระดับกลาง เชิงบทบาท จะประกอบด้วย
องค์ประกอบย่อย 4 ด้าน คือ 1) บทบาทตามต าแหน่ง 2) บทบาทนักสื่อสาร  3)บทบาทในการ
ติดตามและประสานงาน และ 4) บทบาทนักพัฒนา 

 2. “ภาวะผู้น าผู้บริหารระดับกลางโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา 
เขต 1 จังหวัดอุดรธานี” จากการน าเทคนิคการสนทนากลุ่ม (Focus Group  Discussion )ภาวะ
ผู้น าผู้บริหารระดับกลาง สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ประกอบด้วย
องค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบภาวะผู้น าผู้บริหารระดับกลางเชิง
คุณลักษณะ องค์ประกอบภาวะผู้น าผู้บริหารระดับกลางเชิงพฤติกรรม และ องค์ประกอบภาวะผู้น า
ผู้บริหารระดับกลางเชิงบทบาท จากการสนทนากลุ่มด้านภาวะภาวะผู้น าผู้บริหารระดับกลาง
โรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 1 จังหวัดอุดรธานีทั้ง 3 องค์ประกอบหลัก
มีความเหมาะสมโดยไม่มีประเด็นข้อควรปรับปรุง 
 
ค าส าคัญ: ภาวะผู้น า , ผู้บริหารระดับกลาง 
 

ABSTRACT 
  The purposes of study were: 1) to determine the leadership model of 
middle management of private school; 2) to developed a leadership model of 
middle management of private school under Udonthani Primary Educational 
Service Area Office 1. The research methodology consisted of four steps: 1) 
analyzed the documentary research; 2) developed the leadership model of middle 
management of private school factor and Indicators with Delphi Technique by 21 
experts; 3) sought the advices and feedback from eight experts in Udonthani using 
focus group discussion; 4) evaluated the 148 school Administrator opinions in 
Udonthani. The analysis of the data was accomplished by computation of 
percentage, mean, standard deviation.The median and interquartile ranges 
numerical values were also computed to test the consensus postulated in the 
study. 
 Based upon the findings of the study; it was concluded that: 
 1. The group of experts representing the three factors; 1) middle 
manager’s leadership traits comprising; 2) middle manager’s leadership behaviors 
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comprising; 3) middle manager’s leadership roles comprising and 17 Indicators as 
well. 
 2. Based on group discussion, all experts strongly agreed with the used 
and Integration of three factors of development of leadership model of middle 
management of private school. 
 3. Overall, the 148 school demonstrations in Udonthani agreed with the 
Development of Leadership Model of middle management of private school at high 
level. (  =4.14) 
 4. A development of Leadership Model of middle management of private 
school under Udonthani Primary Educational Service Area Office 1: 1) middle 
manager’s leadership traits comprising and 8 Indicators; 2) middle manager’s 
leadership behaviors comprising and 5 Indicators; 3) middle manager’s leadership 
roles comprising and 4 Indicators. 
 
Keywords: Leadership , Management 
 
1. บทน า 
  กระแสโลกาภิวัตน์ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มากมายและ
รวดเร็วมีขอบเขตแผ่ออกไปในวงกว้างกระทบต่อด้านสภาพแวดล้อม วัฒนธรรม เทคโนโลยี 
โครงสร้างและการบริหารองค์การต่างๆ (สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์, 2548)การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นแรง
กระตุ้นที่ท าให้ผู้น าแต่ละองค์การต้องพัฒนาและเรียนรู้แนวทางใหม่ๆในการด าเนินงาน และที่ส าคัญ
คือผู้น าต้องเผชิญกับความท้าทายของการน าพาคนให้ท าในสิ่งที่สร้างสรรค์ท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงเหล่านี้ (Kotter, J. P, 1988) ภาวะผู้น านั้นเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง เมื่อ
สถานการณ์ท่ีการเปลี่ยนแปลงมีมากขึ้น สถานการณ์นั้นยิ่งต้องการภาวะผู้น าที่มากข้ึน 
 คุณภาพของการเป็นผู้น าคือสิ่งก าหนดความส าเร็จหรือความล้มเหลวขององค์การคือ
ค าพูดที่เป็นจริงเสมอไม่ว่าองค์การนั้นจะยิ่งใหญ่ระดับชาติหรือเล็กสักปานใดก็ตาม  การศึกษาภาวะ
ผู้น าจากที่เคยเป็นเพียงบทเรียนของรายวิชาด้านบริหารจัดการทั้งด้านธุรกิจ การศึกษา และ
รัฐศาสตร์ ได้กลายเป็นรายวิชาเฉพาะทางภาวะผู้น าที่มีความส าคัญสูงของสาขาวิชาดังกล่าวทั้ง
ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยทั่วไปในปัจจุบัน  
 ดังนั้นประเทศไทยควรที่จะมีการท าวิจัยทางด้านภาวะผู้น าที่เหมาะสมกับสังคมไทยเอง 
แม้ว่าจะมีผลการวิจัยทางด้านภาวะผู้น าอยู่มากมายในโลก เนื่องจากความแตกต่างทางด้าน
วัฒนธรรมของคนไทย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคศตวรรษที่  21  เมื่อองค์การทั้งหลายต้องเผชิญกับ
การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและมีปัญหาที่ท้าทายใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย  บทบาทของผู้น าจึงทวีความ
ซับซ้อนและเพ่ิมความส าคัญยิ่งขึ้น ผู้น าในอนาคตไม่เพียงแต่มีคุณลักษณะที่เคยประสบความส าเร็จ  
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แต่ต้องมีทักษะและสมรรถนะใหม่ ๆ เพ่ิมขึ้น ได้แก่ ความสามารถในการคิดเชิงซับซ้อน (Cognitive 
Complexity)  ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-learning) ความสามารถด้าน
พฤติกรรมที่ยืดหยุ่นได้มากขึ้น  (Behavioral Flexibility) ความไวต่อการรับรู้ทางวัฒนธรรม 
(Cultural Sensitivity) และความสามารถวิเคราะห์กระบวนการ (Process Analysis)เป็นต้น  
(สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์,2548) จากเหตุผลและความส าคัญดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาว่า 
ภาวะผู้น าผู้บริหารระดับกลางโรงเรียนเอกชน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 1 จังหวัด
อุดรธานี ประกอบด้วยองค์ประกอบอะไรบ้าง เพ่ือที่ผู้วิจัยจะได้น าข้อมูลองค์ประกอบภาวะผู้น าที่ได้
จากการศึกษาไปสร้างรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าผู้บริหารระดับกลาง และจากการศึกษาค้นคว้า
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องภาวะผู้น า ยังไม่พบว่า มีการศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้น าและรูปแบบการ
พัฒนาภาวะผู้น าผู้บริหารระดับกลางโรงเรียนเอกชน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 1 
จังหวัดอุดรธานี แต่อย่างใด จากผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะท าให้ทราบถึงองค์ประกอบภาวะผู้น า
ผู้บริหารระดับกลาง และรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าผู้บริหารระดับกลางโรงเรียนเอกชน  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 1 จังหวัดอุดรธานีที่เหมาะสมต่อไป       
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้น าผู้บริหารระดับกลางโรงเรียนเอกชน  สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 1 จังหวัดอุดรธานี 
 2. เพ่ือเสนอรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าผู้บริหารระดับกลางโรงเรียนเอกชน  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 1 จังหวัดอุดรธานี 
 

3. กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
  ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร ต ารา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
กับคุณลักษณะ พฤติกรรม บทบาทของผู้น า เพ่ือให้ได้กรอบแนวคิดขององค์ประกอบภาวะผู้น าเชิง
คุณลักษณะ ภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรม ภาวะผู้น าเชิงบทบาท น าองค์ประกอบของภาวะผู้น าที่ 
ได้จากการศึกษามาสังเคราะห์เป็นองค์ประกอบของภาวะผู้น าผู้บริหารระดับกลาง ศึกษารูปแบบ         
การพัฒนาภาวะผู้น า เพ่ือเสนอรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าผู้บริหารระดับกลางโรงเรียนเอกชน  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 1 จังหวัดอุดรธานี โดยก าหนดกรอบความคิดในการวิจัย 
ดังนี้ 
  การศึกษาภาวะผู้น าเชิงคุณลักษณะ ผู้วิจัยได้ศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี ที่เก่ียวข้อง 
กับคุณลักษณะผู้น าของ สต๊อกดิลล์ (Stogdill, 1974), อูลริช (Ulrich, 1996), แบส (Bass, 1999), 
สเปียร์ (Spears, 2004), แม็กซ์เวลล์ (Maxwell, 2005), ยูคล์ (Yukl, 2006) และ คูซ และ โพส
เนอร์ (Kouzes & Posner, 2007) 
  การศึกษาภาวะผู้น าเชิงบทบาท ผู้วิจัยได้ศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎีบทบาทผู้น าของ เมด 
(Mead, 1934), มินทซ์เบอร์ก (Mintzberg, 1973), เซอร์จิโอวานนี และ คาร์เวอร์ (Sergiovanni & 
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Carver, 1980), เบลค และ มูตัน (Blake & Mouton, 1986), รอบบินส์ (Robbins, 1996), เฮนเน
เบิร์ก (Haneberg, 2005), ฮอย และ มิสเกล (Hoy & Miskel, 2005) และ ยูคล์ (Yukl, 2006)  
 ส่วนการศึกษาทฤษฎีภาวะผู้น า ผู้วิจัยได้ศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎีภาวะผู้น าเชิง
คุณลักษณะ ทฤษฎีภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรม ทฤษฎีภาวะผู้น าเชิงสถานการณ์  และทฤษฎีภาวะผู้น า
เชิงบูรณาการ   
  และการศึกษารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น า ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการ
พัฒนาภาวะผู้น าของ เนดเลอร์ (Nadler, 1982), โรกอฟฟ์ (Rogoff, 1987), แมคเคาเลย์ และคณะ 
(McCauley & Others, 1998), The Trainer’s Library  (1988), เดสเลอร์ (Dessler, 2002), ดูบ
ริน (DuBrin, 2004),  ยูคล์ (Yukl, 2006) ดนัย เทียนพุฒ (2545) และ กวี วงศ์พุฒ (2550)  
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสม (Mixed Methodology) เพ่ือเสนอรูปแบบการพัฒนา
ภาวะผู้น าผู้บริหารระดับกลางโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 1 จังหวัด
อุดรธานี 
 ด้านเนื้อหาผู้วิจัยมุ่งศึกษาเรื่องต่อไปนี้ 
 1. ภาวะผู้น าผู้บริหารระดับกลางเชิงคุณลักษณะ ประกอบไปด้วย 
  1.1 ความสามารถในการปรับตัว การมีวิสัยทัศน์ 
    1.2 การมีความม่ันใจในตัวเอง 
    1.3 การให้ความส าคัญกับทรัพยากรมนุษย์ 
    1.4 การมีความน่าเชื่อถือ 
    1.5 การมีมนุษย์สัมพันธ์ 
   1.6 การมีวุฒิภาวะ  
 2. ภาวะผู้น าผู้บริหารระดับกลางเชิงพฤติกรรม ประกอบไปด้วย 
                2.1 ความเป็นผู้น าที่มุ่งงานและมุ่งคน 
     2.2 ความเป็นผู้น าแบบประชาธิปไตย 
     2.3 ความเป็นผู้น าแบบประนีประนอม 
     2.4 ความเป็นผู้น าแบบที่ปรึกษา 
     2.5 ความเป็นผู้น าแบบในการเปลี่ยนแปลง 
 3. ภาวะผู้น าผู้บริหารระดับกลางเชิงบทบาท ประกอบไปด้วย 
     3.1 บทบาทตามต าแหน่ง 
     3.2 บทบาทนักสื่อสาร 
     3.3 บทบาทในการติดตามและประสานงาน 
  3.4 บทบาทนักพัฒนา 
 ด้านประชากร  ศึกษาประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่บุคคล 3 กลุ่ม
ดังต่อไปนี้ 



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560576

 1.การท าเทคนิคเดลฟาย (Delpi Technique) ได้แก่ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร
ระดับกลาง โรงเรียนเอกชน ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไปวุฒิการศึกษาปริญญาโทขึ้นไปและมี
ประสบการณ์ด้านการบริหารตั้งแต่ 5 ปีขึน้ไปจ านวน 21 คน ผู้วิจัยเลือกโดยวิธีบอกต่อ (Snowball) 
 2. การท า Focus Group ได้แก่ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารระดับกลาง โรงเรียนเอกชน 
ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไปวุฒิการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป และมีประสบการณ์ด้านการบริหารตั้งแต่ 
5 ปีขึ้นไปจ านวน 8 คน ผู้วิจัยเลือกโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง(Purposive Random Sampling) 
3. การประเมินความคิดเห็น ได้แก่ผู้บริหารระดับกลางโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา เขต 1 จังหวัดอุดรธานีจ านวน 148 คนจาก 37 โรงเรียน  
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
   การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสม (mixed methodology) เพ่ือเสนอวิจัยรูปแบบการ
พัฒนา“ภาวะผู้น าผู้บริหารระดับกลางโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 1 
จังหวัดอุดรธานี” ผู้วิจัยได้ใช้ 
 วิธีการวิจัยแบบผสม (mixed methodology) โดยผู้วิจัยศึกษาเอกสาร ต ารา แนวคิด 
ทฤษฎี งานวิจัย    ที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะ พฤติกรรม บทบาทผู้น า  และใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ (qualitative method) คือ เทคนิคการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structured 
interview) สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คนเพ่ือให้ได้กรอบแนวคิดองค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงทฤษฎี 
และใช้เทคนิคเดลฟาย (delphi technique) กับผู้เชี่ยวชาญ 21 คน ในการประเมินความเหมาะสม
และยืนยันองค์ประกอบภาวะผู้น าผู้บริหารระดับกลาง ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative 
method) คือ เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (exploratory factor analysis) ในการ
วิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้น าผู้บริหารระดับกลาง และน าผลการวิเคราะห์องค์ประกอบที่ได้มา
วิเคราะห์ร่วมกับวิธีการและเทคนิคการพัฒนาภาวะผู้น าที่สังเคราะห์ไว้  สร้างเป็นรูปแบบการพัฒนา
ภาวะผู้น าผู้บริหารระดับกลาง และข้ันตอนสุดท้ายของการวิจัย เป็นการตรวจสอบความเป็นไปได้ใน
การน าไปปฏิบัติจริงของรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าผู้บริหารระดับกลาง ผู้วิจัยใช้เทคนิคการ
ประชุมผู้เชี่ยวชาญ (expert group meeting) และการสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหาร
ระดับกลาง โดยมีขั้นตอนในการด าเนินงานการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ระยะ ดังนี้  
 ระยะที่ 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้น าผู้บริหารระดับกลางเชิงทฤษฎี สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการด าเนินงานแบ่งออกเป็น 2 ขั้น คือ 
  ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสาร/แนวคิดทฎษฎี/งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น าผู้บริหาร
ระดับกลางโรงเรียนเอกชน เพ่ือก าหนดองค์ประกอบรูปแบบภาวะผู้น าผู้บริหารระดับกลางโรงเรียน
เอกชน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 1 จังหวัดอุดรธานี    
ระยะที่ 2 การประเมินความเหมาะสมและยืนยันองค์ประกอบภาวะผู้น าผู้บริหาร ระดับกลาง สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด้วยการน าองค์ประกอบ  ภาวะผู้น าผู้บริหาร
ระดับกลางเชิงทฤษฎี ที่ได้จากระยะท่ี 1 ไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญ  
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21 คน โดยใช้เทคนิคเดลฟาย (delphi technique) เพ่ือให้ได้องค์ประกอบภาวะผู้น าผู้บริหาร
ระดับกลาง  
  ขั้นตอนที่ 2 สร้างแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับภาวะผู้น าผู้บริหารระดับกลางโรงเรียนเอกชน 
ด้วยเทคนิคเดลฟาย (Delpi Technique) กับผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะผู้น าผู้บริหารระดับกลางโรงเรียน
เอกชนโดยน ากรอบซึ่งได้จากข้ันตอนที่ 1 มาสร้างเป็นรูปแบบภาวะผู้น าผู้บริหารระดับกลางโรงเรียน
เอกชน 

ระยะที่ 3 การวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้น าผู้บริหารระดับกลาง สังกัดส านักงาน  
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีการด าเนินงานแบ่งออกเป็น 2 ขั้น คือ  

ขั้นตอนที่ 3  จัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ภาวะผู้น าผู้บริหาร
ระดับกลางโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 1 จังหวัดอุดรธานี  เพ่ือรับ
ข้อเสนอแนะการด าเนินการบริหารให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
 ขั้นตอนที่ 4  ประเมินความคิดเห็น  โดยส่งแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง  
จ านวน  148 คน จาก 37 โรงเรียนเอกชนในจังหวัดอุดรธานี 
 ระยะที่ 4 การตรวจสอบความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติจริงของรูปแบบการพัฒนา
ภาวะผู้น าผู้บริหารระดับกลาง สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยการประชุม
ผู้เชี่ยวชาญ (expert group meeting) และการสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารระดับกลาง 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการด าเนินงานแบ่งออกเป็น 2 ขั้น คือ 
 ขั้นที่ 1 การประชุมผู้เชี่ยวชาญ (expert group meeting) ผู้วิจัยเลือกวิธีการเทคนิคการ
ประชุมผู้เชี่ยวชาญ ในการตรวจสอบความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติจริงของรูปแบบการพัฒนา
ภาวะผู้น าผู้บริหารระดับกลาง  
 ขั้นที่ 2 การสอบถามความคิดเห็นการน าไปปฏิบัติจริงของรูปแบบการพัฒนา  ภาวะผู้น า
ผู้บริหารระดับกลาง ( survey research) ผู้วิจัยน ารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าผู้บริหารระดับกลาง 
ที่ได้จากการด าเนินงาน ระยะที่ 4 ขั้นที่ 1 มาสร้างเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นชนิดมาตราส่วน
ประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ เพ่ือน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการสอบถามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารระดับกลาง สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ภายหลังจากสิ้นสุดกระบวนการด าเนินงานการวิจัยในระยะที่ 4 ผู้วิจัยได้สรุป อภิปราย
ผล และเขียนเป็นรายงานดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
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5. ผลการวิจัย 
  จากการผลวิจัยรูปแบบการพัฒนา“ภาวะผู้น าผู้บริหารระดับกลางโรงเรียนเอกชน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 1 จังหวัดอุดรธานี” ในครั้งนี้ พบว่า 
  ภาวะผู้น าผู้บริหารระดับกลาง สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักท่ีส าคัญ 3 องคป์ระกอบ คือ 
 1 . องค์ประกอบภาวะผู้น าผู้บริหารระดับกลางเชิงคุณลักษณะ ประกอบด้วย 8                   
องค์ประกอบย่อย ดังนี้ 
  1.1  ความสามารถในการปรับตัว 
  1.2 การมีวิสัยทัศน์  

1.3 มีความม่ันใจในตนเอง 
1.4 การมีทักษะในการสื่อสาร 
1.5 การให้ความส าคัญกับทรัพยากรมนุษย ์
1.6 การมีความน่าเชื่อถือ 
1.7 การมีมนุษยสัมพันธ์ 
1.8 การมีวุฒิภาวะ 

       2. องค์ประกอบภาวะผู้น าผู้บริหารระดับกลางเชิงพฤติกรรมประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ
ย่อย ดังนี้ 

2.1 ความเป็นผู้น าที่มุ่งงานและมุ่งคน  
2.2 ความเป็นผู้น าแบบประชาธิปไตย  
 2.3 ความเป็นผู้น าแบบประนีประนอม  
2.4 ความเป็นผู้น าแบบที่ปรึกษา  
2.5 ความเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง  

        3. องค์ประกอบภาวะผู้น าผู้บริหารระดับกลางเชิงบทบาท ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อย 
ดังนี้                  
  3.1 บทบาทตามต าแหน่ง  
 3.2 บทบาทนักสื่อสาร  
 3.3 บทบาทในการติดตามและประสานงาน  
 3.4 บทบาทนักพัฒนา  
  รูปแบบการพัฒนา“ภาวะผู้น าผู้บริหารระดับกลางโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา เขต 1 จังหวัดอุดรธานี”ประกอบด้วยวิธีการและเทคนิคพัฒนาภาวะผู้น า จ านวน 
17 วิธี ดังต่อไปนี้ 
              1. บทบาทสมมติ (role playing) เป็นวิธีการพัฒนาผู้อบรมให้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา
เฉพาะด้าน ฝึกความเป็นผู้น า การวางแผนงาน การมอบหมายงาน โดยการแสดงบทบาทสมมติบน
พ้ืนฐานของความเป็นจริง ในสถานการณ์จริง หรือสถานการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้จริง โดยวิทยากร
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จะแบ่งผู้เข้าอบรมออกเป็นกลุ่ม เพ่ือให้แต่ละกลุ่มได้สะท้อนถึงปัญหา หรือสะท้อนภาพ   ของ
เหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ให้มาสู่พฤติกรรมภายนอกอันเป็นการพัฒนาศักยภาพในการแสดงออก
ของผู้อบรม 
            2. เกมการบริหาร (management game) เป็นเทคนิคพัฒนาฝ่ายจัดการด้วยการจ าลอง
สถานการณ์จริงขึ้นมาเพ่ือให้ผู้อบรมได้ทดลองเผชิญเหตุการณ์ ซึ่งผู้อบรมจะมีโอกาสวินิจฉัย และ
คัดเลือกแนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสม 
 3. กิจกรรมนันทนาการ (recreational activity) เป็นกระบวนการ (process) หรือการ
จัดประสบการณ์ให้บุคคลได้รับโดยการจัดกิจกรรมในช่วงเวลาว่าง เพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาใน
ทางด้านกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของบุคคล เช่น กิจกรรม walk rally ซึ่งดัดแปลงมาจาก
การแข่ง รถแรลลี่ หรือการท ากิจกรรมร่วมกันอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  
 4. กิจกรรมพัฒนาจิต (mind development activity) เป็นการฝึกปฏิบัติกิจกรรม             
ที่มุ่งเสริมสร้างความมั่นคงทางอารมณ์และความมีพลังของจิตใจให้มีความสงบเยือกเย็น เช่น การฝึก
สมาธิ (meditation) เพ่ือให้จิตใจเหมาะแก่การใช้สติปัญญาในการวิเคราะห์สภาพการและปัญหาใน
การท างานและการด าเนินชีวิต 
         5. กรณีศึกษา (case study) เป็นการใช้กรณีศึกษามาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เสนอแนะ 
อาจเป็นกรณีขององค์กรตนเองหรือผู้อ่ืน เพ่ือช่วยให้เข้าใจในภูมิหลังขององค์กรมากขึ้น โดยการให้
รายละเอียดของสถานการณ์จริงเพ่ือเป็นฐานใน การอภิปรายและแก้ปัญหา เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
ทดสอบแนวคิดของตนกับแนวคิดของผู้อื่น  
 6. การระดมความคิด (brain storming) เป็นเทคนิคที่เปิดโอกาสให้ทุกคนในกลุ่มแสดง
ความคิดเห็นอย่างเสรี ทุกแง่ทุกมุมไม่ค านึงว่าจะผิดหรือถูก ความคิด ค าแนะน าที่ได้จากการระดม
ความคิด อาจใช้วิธีสรุปโดยการพูดหรือเขียนลงบนกระดาษ ในเวลาตามความเหมาะสม 
 7. ศึกษาดูงาน (field study) เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งทางการศึกษาที่ผู้เข้าอบรมสามารถ
เรียนรู้ได้จากการเห็นสภาพจริงในพ้ืนที่การปฏิบัติงานจริง ณ สถานที่อ่ืนนอกเหนือการสอนปกติ 
เพ่ือให้เห็นสถานการณ์ของการปฏิบัติงานจริง  
 8. การเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ (action learning) เป็นการส่งเสริมให้ผู้อบรม  ได้ลง
มือท างานเต็มเวลาในแผนกอ่ืนหรือในโครงการที่มีหลายฝ่ายเข้าร่วมกัน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย  ที่
ก าหนดไว้ได้ประสบการณ์จริง ได้เพ่ิมทักษะการวางแผนวิเคราะห์ปัญหาและได้ มีโอกาสท างาน
ร่วมกับบุคลากรและผู้บริหารอื่นๆ  
 9. การเผชิญเหตุการณ์ (incident method) เป็นวิธีการน าเอาปัญหาที่เกิด ข้อเท็จจริง 
จากบุคคล สถานการณ์ท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน โดยมีวิทยากรช่วยแยกแยะรายละเอียดจากจุดของ
เหตุการณ์ รวบรวมค าถามและให้กลุ่มหัดตัดสินใจ รวมทั้งประเมินการกระท าพฤติกรรม เพ่ือให้เกิด
การเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้ถูกต้องเหมาะสม 
 10. กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ (group process) เป็นเทคนิคการฝึกอบรมให้ผู้เข้ารับ         
การฝึกอบรมได้ท ากิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้ถึงพฤติกรรม ทัศนคติ การเข้าใจคน วิธีการแก้ปัญหา 
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เกี่ยวกับคนที่ถูกต้องรวมถึงการเรียนรู้ปฏิกิริยาภายในกลุ่ม 
 11. เกมการศึกษา (education game) เป็นการท ากิจกรรมที่เป็นกิจกรรมกลุ่ม ที่มี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป โดยบางเกมจะมีลักษณะของการแข่งขันด้วย ในแต่ละเกมจะมี
ลักษณะเฉพาะ มีกติกา และมีจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ที่ต่างกัน ที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ในบรรยากาศ 
ที่ตื่นเต้น สนุกสนาน ไม่เบื่อ เพ่ือช่วยพัฒนาทักษะในการท างานเป็นทีม ทักษะในการเป็นผู้น าผู้
ตัดสินใจ พัฒนาไหวพริบ ความคล่องตัว และประสาทสัมผัสต่าง ๆ  
 12. การฝึกงาน (job training) เป็นการฝึกปฏิบัติงานตามสถาบันหรือองค์กรต่างๆ เพ่ือ
เรียนรู้จากการท างานจริงภายใต้การแนะน าของผู้ร่วมงานในองค์กร 
 13. การสนทนาวงกลม (talking circle) เป็นการจัดให้ผู้เข้าร่วมสนทนานั่งเป็นวงกลม
เพ่ือแสดงทัศนะ ความรู้สึก ความคิดเห็นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยวิทยากรเปิดประเด็นก่อน แล้ว
กระตุ้นให้แต่ละคนมีส่วนร่วมในการสนทนา 
 14. การท าแบบฝึกหัด (exercise) เป็นการก าหนดกิจกรรมให้ผู้เข้าอบรมปฏิบัติการอย่าง
ใดอย่างหน่ึงเพ่ือการแก้ปัญหา โดยหลังจากการบรรยาย วิทยากรจะเป็นผู้ตั้งโจทย์ปัญหาให้ผู้เข้า
อบรมได้ฝึกหัดวิธีคิดในการแก้ปัญหาหรือท าการทดลองโดยการปฏิบัติในช่วงระยะเวลาหนึ่ง 
 15. การท าโครงการจริง (live project) เป็นวิธีคล้ายกับการท าแบบฝึกหัด โดยวิทยากร        
อาจก าหนดให้ไปปฏิบัติงานท่ีมีการก าหนดขอบเขต โดยเนื้อหาและรายละเอียดที่จะให้ปฏิบัตินั้น   
จะประยุกต์ได้จากหลักวิชาการท่ีศึกษาอบรม สามารถท าได้ทั้งรายบุคคลหรือรายกลุ่ม  
16. การฝึกสั่งการ (in basket training) เป็นการฝึกการบริหารสั่งการโดยการน า             เร่ือง
จริงที่ผู้บริหารจะต้องสั่ งการมาใส่ ในแฟ้ม แล้วให้ตัดสินใจสั่ งการเรื่องที่ เป็นปัญหาต่างๆ                    
ในเวลาจ ากัด รวมทั้งการสั่งงาน การอนุมัติ การแบ่งงาน และมอบหมายงาน 
 17. การประชุมทางวิชาการ (conference) เป็นการประชุมที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
สมาชิกได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยเน้นบรรยากาศที่เป็นกันเอง และสมาชิกต้องมี
ความรู้ ความสนใจหรือประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องที่จะประชุมพอสมควร  
  

6. สรุป 
  จากผลการวิจัย เรื่อง “ภาวะผู้น าผู้บริหารระดับกลางโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 1 จังหวัดอุดรธานี” ครั้งนี้มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่น่าสนใจ และควรน ามา 
อภิปราย อยู่ 2 ประเด็น คือ 
 1. ภาวะผู้น าผู้บริหารระดับกลาง สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบภาวะผู้น าผู้บริหาร
ระดับกลางเชิงคุณลักษณะ องค์ประกอบภาวะผู้น าผู้บริหารระดับกลางเชิงพฤติกรรม และ 
องค์ประกอบภาวะผู้น าผู้บริหารระดับกลางเชิงบทบาท 
           1.1 องค์ประกอบภาวะผู้น าผู้บริหารระดับกลาง เชิงคุณลักษณะ จะประกอบด้วย
องค์ประกอบย่อย 8 ด้าน คือ 1) ความสามารถในการปรับตัว 2) การมีวิสัยทัศน์ 3) การมีความ
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มั่นใจ ในตนเอง  4) มีทักษะในการสื่อสาร5) ให้ความส าคัญกับทรัพยากรมนุษย์ 6) 1.6 มีความ
น่าเชื่อถือ 7) มีมนุษยสัมพันธ์ และ 8) การมีวุฒิภาวะ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านจะพบว่า 
องค์ประกอบภาวะผู้นะระดับกลางเชิงคุณลักษณะ อันดับ 1 มีความน่าเชื่อถือโดยมีค่าเฉลี่ย ที่ 
45.24 อันดับ 2 มีวิสัยทัศน์โดยมีค่าเฉลี่ย ที่ 44.22 อันดับ 3 1.4  การมีทักษะในการสื่อสาร โดยมี
ค่าเฉลี่ย ที่ 42.86 อันดับ  4  การมีมนุษยสัมพันธ์ โดยมีค่าเฉลี่ย ที่ 42.39  อันดับ 5 การให้
ความส าคัญกับทรัพยากรมนุษย์ โดยมีค่าเฉลี่ย ที่ 40.48   อันดับ 6 การมีความมั่นใจในตนเอง โดย
มีค่าเฉลี่ย ที่ 38.10 อันดับ 7    การมีวุฒิภาวะโดยมีค่าเฉลี่ย ที่ 35.19 อันดับ 8 ความสามารถใน
การปรับตัว โดยมีค่าเฉลี่ย ที่ 21.43 
 1.2  องค์ประกอบภาวะผู้น าผู้บริหารระดับกลาง เชิงพฤติกรรม จะประกอบด้วย
องค์ประกอบย่อย 5 ด้าน คือ 1) ความเป็นผู้น าที่มุ่งคนและมุ่งงาน 2) ความเป็นผู้น าแบบ 
ประชาธิปไตย 3) ความเป็นผู้น าแบบประนีประนอม 4) ความเป็นผู้น าแบบที่ปรึกษา และ 5) ความ
เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง ซึ่งองค์ประกอบย่อยทั้ง 5 ด้านที่ค้นพบในงานวิจัยนั้น ล้วนแต่เป็น
พฤติกรรมของผู้น าที่มีประสิทธิผล หากผู้บริหารระดับกลางในส านักงานมีพฤติกรรมดังกล่าวข้างต้น 
ก็จะสามารถผลักดันและขับเคลื่อนพันธกิจขององค์กรให้ประสบผลส าเร็จได้   
             เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านจะพบว่า องค์ประกอบภาวะผู้นะระดับกลางเชิงพฤติกรรมที่มี
ความส าคัญตามล าดับดังนี้อันดับที่ 1    ความเป็นผู้น าแบบที่ปรึกษา โดยมีค่าเฉลี่ย 47.67  อันดับ 
2   ความเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง โดยมีค่าเฉลี่ย 45.24  อันดับ 3    ความเป็นผู้น าแบบ
ประนีประนอม โดยมี่ค่าเฉลี่ย 42.86 อันดับ 4ความเป็นผู้น าแบบ ประชาธิปไตย โดยมีค่าเฉลี่ย 
40.48 อันดับ 5   ความเป็นผู้น าที่มุ่งคนและมุ่งงาน  โดยมีค่าเฉลี่ย 40.18 
                  1.3  องค์ประกอบภาวะผู้น าผู้บริหารระดับกลาง เชิงบทบาท จะประกอบด้วย
องค์ประกอบย่อย 4 ด้าน คือ 1) บทบาทตามต าแหน่ง 2) บทบาทนักสื่อสาร  3)บทบาทในการ
ติดตาม   และประสานงาน และ 4) บทบาทนักพัฒนา เมื่อพิจารณาองค์ประกอบเป็นรายด้านจะ
พบว่า บทบาทตามต าแหน่ง และบทบาทนักพัฒนา นั้นสอดคล้องกับแนวคิดของ เซอร์จิโอวานนี 
และ คาร์เวอร์ (sergiovanni & carver, 1980: 268-280) ที่ได้ชี้ให้เห็นว่าผู้บริหารควรจะต้องแสดง
บทบาทความเป็นผู้น า 3 ประการ คือ 1) บทบาทเป็นผู้น า 2) บทบาทในการพัฒนา และ 3) 
บทบาทในหน้าที่ผู้น าของกลุ่ม นอกจากนั้นข้อค้นพบยังสอดคล้องกับแนวคิดของเฮนเนเบิร์ก 
(haneberg, 2005)  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านจะพบว่า องค์ประกอบภาวะผู้น าระดับกลางเชิงบทบาทที่มี 
ความส าคัญตามล าดับดังนี้อันดับที่ 1บทบาทนักพัฒนา โดยมีค่าเฉลี่ย 40.48  อันดับ 2 บทบาท 
ตามต าแหน่ง โดยมีค่าเฉลี่ย 39.68 อันดับ 3 บทบาทนักพัฒนา โดยมีค่าเฉลี่ย 38.44 อันดับ 5   
บทบาทนักสื่อสาร โดยมีค่าเฉลี่ย 38.10    
 2. “ภาวะผู้น าผู้บริหารระดับกลางโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา 
เขต 1 จังหวัดอุดรธานี” จากการน าเทคนิคการสนทนากลุ่ม (Focus Group  Discussion )ภาวะ
ผู้น าผู้บริหารระดับกลาง สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ประกอบด้วย
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องค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 3 องค์ประกอบ จากการสนทนากลุ่มด้านภาวะภาวะผู้น าผู้บริหาร
ระดับกลางโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 1 จังหวัดอุดรธานีทั้ง 3 
องค์ประกอบหลักมีความเหมาะสมโดยไม่มีประเด็นข้อควรปรับปรุง 
 
7. ข้อเสนอแนะ 
  1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในฐานะองค์กรหลักในการจัดและ
ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรให้ความส าคัญและตระหนักถึงความจ าเป็นที่
จะต้องมีผู้บริหารระดับกลางแบบมืออาชีพ เนื่องจากผลการศึกษาเกี่ยวกับการท างานของผู้บริหาร
ระดับกลางในองค์กรต่างๆ ทั่วโลก พบว่า ผู้บริหารระดับกลางเปรียบเสมือนกลไกที่ส าคัญมากใน 
การขับเคลื่อนพันธกิจขององค์กรให้ประสบผลส าเร็จ เพราะผู้บริหารระดับกลาง คือ ผู้ที่น าเอา
ยุทธศาสตร์ขององค์กรไปปฏิบัติงานจริง และผลจากการด าเนินงานของผู้บริหารระดับกลางจะเป็น
ตัวสะท้อนความส าเร็จที่แท้จริงขององค์กร  
     2 สมาคมนักวางแผนการศึกษาไทย (the association of thai education planers) 
ในฐานะที่เป็นองค์กรวิชาชีพที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับกลางในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่ม
นโยบายและแผน โดยตรง และมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรที่เป็นสมาชิกของสมาคมให้มี
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ จะต้องเป็นผู้ผลักดันให้มีการน าเอารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าผู้บริหาร
ระดับกลาง สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ได้จากผลการศึกษาในครั้งนี้ไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาภาวะผู้น าให้กับสมาชิกของสมาคมเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้ กับ
สมาชิกเพ่ือที่จะสามารถก้าวไปเป็นผู้บริหารระดับกลาง แบบมืออาชีพในอนาคต 
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แนวทางการประยุกต์หลกัพุทธธรรมเพ่ือการอยู่กับโลกธรรม 
ในพระพุทธศาสนาเถรวาท 

A WAY TO THE APPLICATION OF BUDDHADHAMMA IN LIVING  
AMONG THE WORLDLY CONDITIONS IN BUDDHISM 

 
แม่ชีจันทร์ธิภา  แสวงทรัพย์ พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร กฤษณา รักษาโฉม 

 
บทคัดย่อ 

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1.เพ่ือศึกษาหลักโลกธรรม 8 ในพระพุทธศาสนาเถร
วาท 2.เพ่ือศึกษาปัญหาโลกธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมไทยอันเกิดจากโลกธรรม  3.เพ่ือเสนอแนว
ทางการประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือการอยู่กับโลกธรรมในสังคมปัจจุบัน  ระเบียบวิธีวิจัยเป็นการ
วิจัยเชิงเชิงคุณภาพ รวบรวมข้อมูลจากเอกสารจาก เอกสารขั้นปฐมภูมิ (Primary Source) ของ
พระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท    ปัญหาที่ปรากฏตามสื่อต่างๆ ทั้งหน้าหนังสือพิมพ์  ข่าวออนไลน์ 
ในเฟซบุ้คเป็นต้นอันเนื่องมาจากถูกกระทบกับโลกธรรมจนกลายเป็นผู้ป่วยอันมี 3 โรคด้วยกัน คือ 
โรคเครียด โรคความวิตกกังวลทางสังคม และ โรคซึมเศร้าอันน าไปสู่สาเหตุของการฆ่าตัวตายของ
คนในสังคมปัจจุบัน  สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ  น าหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้เพ่ือการอยู่
ร่วมกับโลกธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาทว่าเป็นอย่างไรแล้วน ามาสรุปบรรยายเชิงพรรณนา   

ผลการวิจัยพบว่า  
1.จากการศึกษาในคัมภีร์ได้ข้อธรรมที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้นั้นได้แก่ การมีโยนิโส

มนสิการ ขันติคือความอดทนอดกลั้นต่อสิ่งที่มากระทบ  ปัญญาใช้พิจารณาหาความจริงเพ่ือท าความ
เข้าใจในความจริงของชีวิตและโลก พิจารณาให้เห็นไตรลักษณ์  และที่ส าคัญคือจะต้องมีปรโตโฆสะ  
คือกัลยาณมิตรที่คอยชี้ทาง แนะน า ตักเตือน เมื่อต้องประสบกับโลกธรรม         

2. จากผลการศึกษาท าให้ทราบว่า ในปัจจุบันคนในสังคมป่วยเป็นโรคหลักๆที่เกิดเนื่อง
ด้วยโลกธรรมมีทั้งหมด 3 สาเหตุด้วยกัน ที่น าไปสู่สาเหตุของการฆ่าตัวตายทั้งในประเทศไทยและทั่ว
โลก 

1. ความเครียด 
2. โรคความวิตกกังวลทางสังคม 

                                                           

 หลักสตูรพุทธศาสตรดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย. 
 สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั. 
 สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั. 
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3. โรคซึมเศร้า 
3.จากผลการวิจัย ผู้วิจัยวิเคราะห์ได้ว่าจากการที่ผู้วิจัยได้สังเคราะห์หลักธรรมออกมาได้

จาก    พระสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับโลกธรรม 8 ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าข้อธรรมในครั้งพุทธกาลที่พระ
พุทธองค์ทรงเน้นมาตลอดคือ การด ารงจิตตั้งมั่นไม่ให้หวั่นไหว โดยใช้โยนิโสมนสิการในการพิจารณา
ให้เห็นตามความเป็นจริงเกี่ยวกับโลกธรรมนั้นโดยมีพระพุทธองค์ทรงเป็นปรโตโฆสะ ในส่วนของการ
เป็นกัลยาณมิตรคอยให้ค าแนะน าแก่พระสาวก อุบาสก อุบาสิกา แต่ในสังคมปัจจุบัน ผู้วิจัย
สังเคราะห์ออกมาจากบทสัมภาษณ์ในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิและบุคคลทั่วไปได้ว่า  ปัญหาในปัจจุบัน
มีมากขึ้น มีความละเอียดอ่อนต่อสภาพจิตใจคนในทุกวันนี้มากขึ้น  บริบทของคนในยุคปัจจุบัน
แตกต่างจากยุคปัจจุบันอย่างสิ้นเชิง  การที่คนจะเข้าถึงธรรม เพ่ือน้อมน าไปปฏิบัติเป็นเรื่องยาก  
การที่จะหาผู้รู้ธรรมมาเป็นกัลยาณมิตรคอยชี้แนะแนวทางท่ีถูกต้องตรงก็หายาก ทั้งที่มีสื่ออยู่ทั่วไปที่
โพสต์บอกเกี่ยวกับข้อธรรม  แต่อย่างวัยรุ่นทั่วไปก็เข้าใจธรรมะนั้นอย่างผิวเผิน  ไม่ได้น าไปปฏิบัติ
จริง จะเห็นได้จากในสังคมออนไลน์ที่มีการโพสต์ธรรมะประชดกัน  แข่งกันให้ดูดี  แต่แท้ที่จริง
ตัวเองก็ยังพ่ายแพ้ให้กับโลกธรรม  ไม่ได้มีการเอาชนะตนได้จริงอย่างที่สมควรฝึกหัดปฏิบัติ ดังนั้น
หลักธรรมที่จะต้องน ามาประยุกต์ใช้จึงมีมากขึ้นส าหรับคนในสังคมปัจจุบัน แต่หลักพุทธธรรมของ
พระพุทะองค์ยังทันสมัยอยู่เสมอ  ยังเป็นธรรมที่ใช้ประคับประครองชีวิตได้ในทุกยุคทุกสมัย 
ค าส าคัญ : โลกธรรม 8 , หลักพุทธธรรม 
 

ABSTRACT 
The Objectives of this research were to: 1. To study the Worldly 

Conditions in Theravada Buddhism 2. To study the problems that arise in the 
ordinary society, Thailand resulted from the Worldly Conditions to propose 
guidelines. 3.The main application for the Dhamma with the Worldly Conditions in 
current society.  

Research methodology is qualitative research. Gather data from a 
document from the document primary (Primary Source) of Buddhism Theravada 
Department. The problem, according to various media, both newspapers. Online 
news In Facebook, etc. due to affected patients until it becomes natural to vibrant 
3 diseases are stress. Phobias social anxiety and depression lead to the cause of the 
suicide of a man in today's society. In-depth interviews experts The Buddhist 
Dharma principles applied to co-exist with the natural world in Theravada 
Buddhism that is, however, already descriptive. 

The research found that:  
1. Studies in the Scriptures, the fair can be applied include: To have an 

analytical reflection patiently tolerate is a thing of. Intelligence used to consider 
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coverage to understand the reality of life and the world. Consider, see Trinity, and, 
most importantly, there must be standards that Fellowship guide guide 
admonished when faced with natural.  

2. From the results of the study suggest that the current people in society 
are primarily caused due to natural causes, together with commentaries, all of 
which contribute to the cause of suicide, both in Thailand and countries around the 
world. 

1. stress. 
2. Phobias social anxiety 
3. Major depressive disorder 

3. From the results of research. Investigators determined that the research 
based synthesis from principle. Sutras associated with the Worldly Conditions 
researchers with opinions that in time the era of the world highlight the past is. The 
mind is not established, unshaken by using an analytical reflection on 
consideration, see the truth about the natural world is the hearing to other voices.  
As part of the fellowship is to advise the Buddha, but in today's society, ubasika 
ubasok disciples. Synthetic research coming out of an interview on the part of the 
judiciary and the public that the current problems are more. Delicate mental 
condition of people in today's increasingly In the context of the current generation 
is different from the current era entirely. People to access to Dhamma practice is 
difficult. Who knows where to find sermon came into the Fellowship of people 
waiting for the correct guidelines suggest it rare. All media are in General at the post 
told about but some understand Buddhism only superficial. Not the actual 
implementation can be seen from the social posted in Dharma together irony to 
look good, but in fact he also defeated, with natural. Does not have to overcome 
the fact that he deserved the operating principles of the practice, so that must be 
applied, so there's more for everyone in today's society? But the main Buddhist 
Dharma of the used element is also up-to-date. Also to be fair use in acute 
livelihood dash all ages. 

 

Keywords: the worldly Conditions in Buddhism, Buddhadharma. 
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๑. บทน า  

โลกธรรม 8 หรือ ธรรมดาของโลก   ธรรมชาติของโลกท่ีครอบง าสัตว์โลกให้ต้องเป็นไปตาม
ธรรมดาของโลก  ซ่ึงมี 8 ประการคือ ลาภ ยศ สุข สรรเสริญ เสื่อมลาภ เสื่อม ยศ นินทา และทุกข์ 
เป็นธรรมดาที่ทุกคนจะต้องได้รับ เมื่อบุคคลประสบกับโลกธรรม 8 ความหวั่นไหวแห่งจิตย่อมเกิดขึ้น  
ซึ่งหมายถึงอาการที่จิตกระเพ่ือมผิดปกติ  กระเพ่ือมด้วยความเสียใจหรือกระเพ่ือมด้วยความดีใจก็
ตาม  แม้จะเป็นไปในทางที่ชอบ  รื่นเริงยินดี  หรือผู้ที่ประสบสิ่งไม่ชอบใจเสียสติร้องไห้  เกิดความ
หวั่นไหวแห่งจิต  ย่อมเป็นโทษอย่างยิ่ง  เพราะเม่ือความหวั่นไหวแห่งจิตได้เกิดขึ้นกับผู้ใดแล้ว  จิตผู้
นั้นย่อมเกิดความเศร้าหมอง  กายไม่ผ่องใส และเป็นทางมาแห่งอกุศลธรรมทั้งหลาย  อิฎฐารมณ์ 
และ อนิฏฐารมณ์ ทั้ง 8 ประการนี้ล้วนท าหน้าที่ให้ผลต่อความสงบของใจผู้คนในโลกได้เป็นอย่าง
มาก  แท้ที่จริงแล้วถือว่าเรื่องของขันธ์ 5 เป็นเร่ืองธรรมดา คนมีขันธ์ 5 ต้องมีการกระทบกระทั่งทั้ง
ทางหู และทางตา  หนีไม่ได้ เหมือนคนเดินอยู่ในทะเลทราย แดดจะร้อนแรงสักเพียงใด ลมจะพัด
เอาฝุ่นทรายมาแรงสักแค่ไหน หรือแม้แต่ฝนจะตกหนักสักเพียงใดก็ไม่มีอะไรมาบังมาคุ้มกายได้  ทุก
สภาวะต้องมากระทบตัว  แต่คนเหล่านั้นก็ไม่โทษแดด ไม่โทษลม ไม่โทษฝน  เพราะถือว่าเป็นคน
เดินทางกลางทะเลทราย  มันหนีไม่พ้น เมื่อหนีไม่พ้น  เราจึงต้องศึกษาหาวิธีที่จะรับมือกับมัน  ซึ่งไม่
ต่างกันกับสภาวะโลกธรรม 8 ที่ต่างก็ท าหน้าที่กระทบจิตใจคนให้บอบช้ า  คอยทิ่มแทงจิตใจผู้คนให้
อ่อนแอให้หมดทางสู้  ผู้ที่ไม่มีธรรมสักข้อไว้ปกป้องและเยียวยาจิตใจก็ยากที่จะยอมรับและผ่านพ้น
ความทุกข์ท่ีเสมือนหนักหนาและใหญ่หลวงในแต่ละคราวไปได ้

ในสังคมของมนุษย์  อาจกล่าวได้ว่าความสุขแบบโลกๆ  ก็คือความสุขที่เกิดจาก อารมณ์ที่
เกิดจากอิฏฐารมย์  อันหมายถึง  อารมณ์ท่ีน่าปรารถนา  ต้องการอยากมี อยากได้ อยากพบเห็น  
ได้แก่กามคุณ 5 คือรูปรส กลิ่น เสียง สัมผัสที่ดี  ชวนให้รักให้ชอบใจให้หลงให้มัวเมา  และโลกธรรม
ในส่วนที่จิตยินดี นั่นคือ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข  คืออารมณ์อิฏฐารมย์ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน  
แต่มีความจริงว่าเป็นสิ่งไม่เที่ยง ทนอยู่ในสภาพนั้นไม่ได้นานย่อมดับไป  เมื่อนั้นพึงระลึกไว้ด้วยว่า  
ความเสื่อมลาภ  เสื่อมยศ  นินทาและทุกข์ก็ตามมา คือส่วนในฝ่ายที่ไม่น่าปรารถนาเรียกว่าอารมณ์
ที่เกิดจาก อนิฏฐารมย์  ชีวิตเป็นเสมือนคลื่นในมหาสมุทรขึ้นลงขึ้นลงอยู่อย่างนั้นไปตลอด  บางที
มองผิวเผินอาจไม่เห็นแต่หากมองอย่างลึกซึ้งก็จะเห็นและเห็นได้ในทุกวัน  นินทา  สรรเสริญนั้นเป็น
เสียงจากคนอื่นที่มองตัวเรา  บางทีก็มองถูก  บางทีก็มองผิด  หมายความว่าบางครั้งเราอาจเป็นจริง
อย่างที่เขานินทา  หรือสรรเสริญแต่บางทีก็ไม่จริงการที่ใครเขาเกลียดเราหรือนินทาเราว่าอย่างนั้น
อย่างนี้มันก็เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นของคนคนหนึ่งที่มีต่อเราเท่านั้น  มิได้หมายความว่าเราจะต้อง
เลวตามที่เขานินทาว่าร้ายนอกจากเราไปท าเลวเข้าด้วย แต่ถึงกระนั้นเราก็จ าเป็นที่จะต้องใช้ธรรมซึ่ง
อาจเพียงหนึ่งข้อหรือสองข้อในการน ามาเยียวยารักษาหรือป้องกันจิตไม่ให้ตกต่ าลง 
 ในบทความนี้ผู้เขียนจึงมุ่งศึกษาหาค าตอบว่า หลักโลกธรรม 8 ที่มีกล่าวไว้ในคัมภีร์นั้นเป็น
อย่างไร มีคุณ มีโทษที่เกิดจากโลกธรรมอย่างไร มีหลักพุทธธรรมใดบ้างที่พระพุทธองค์ตรัสสอน
เหล่าพระสาวกเมื่อต้องเผชิญกับโลกธรรม จากนั้นจะอภิปรายถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมที่เกิดจาก
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โลกธรรม และสุดท้ายจะย้อนกลับมาวิเคราะห์ว่าหลักพุทธธรรมนั้นมีหลักธรรมใดบ้างที่จะสามารถ
น ามาประยุกต์ใช้เพื่อให้คนในสังคมปัจจุบันได้น ามาปรับใช้ให้เข้ากับเหตุการณ์ สถานการณ์โลกธรรม
ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยผู้วิจัยได้สังเคราะห์รูปแบบออกมาซึ่งสอดคล้องกับหลักอริยสัจ 4 ทุก
ประการ 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.เพ่ือศึกษาหลักโลกธรรม 8 ในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
2.เพ่ือศึกษาปัญหาโลกธรรมที่เกิดข้ึนในสังคมไทยอันเกิดจากโลกธรรม 
3.เพ่ือเสนอแนวทางการประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อการอยู่กับโลกธรรมในสังคมปัจจุบัน 
 

3.ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “แนวทางการประยุกต์พุทธธรรมเพ่ือการอยู่กับโลกธรรมในสังคมปัจจุบัน
ในพระพุทธศาสนาเถรวาท” ครั้งนี้  ผู้วิจัยจะเน้นหนักไปในเรื่องวิธีการประยุกต์ใช้เพ่ือน าไปปฏิบัติ
กับตัวเองและผู้อ่ืน  เมื่อต้องประสบกับสถานการณ์บางอย่างที่เนื่องด้วยโลกธรรมจนท าให้เรารู้สึก
หวั่นไหว  เกิดเป็นความทุกข์ใจจนไม่สามารถต้านทานแรงแห่งโลกธรรมได้  โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้
ความหวั่นไหว และความทุกข์ทางใจบรรเทาเบาบางลงบ้างไม่มากก็น้อย  เพ่ือให้ขอบเขตการวิจัย
กระชับรัดกุมยิ่งข้ึน  ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดขอบเขตการศึกษาไว้ดังนี้ 
 3.1  ขอบเขตด้านเนื้อหา  เนื้อหาเร่ือง โลกธรรม ในประเภท ได้ลาภ  เสื่อมลาภ ได้ ยศ 
เสื่อมยศ  สรรเสริญ  นินทา  สุข และทุกข์  โดยจะศึกษาวิธีของการอยู่กับโลกธรรมในคัมภีร์
พระพุทธศาสนา    
 3.2 ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล ข้อมูลแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ  ข้อมูลด้านพระพุทธศาสนา
และข้อมูลด้านจิตวิทยา ส าหรับข้อมูลด้านพระพุทธศาสนานั้นจะศึกษาจากคัมภีร์พระไตรปิฎก   
อรรถกถา วิสุทธิมรรค ของพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท รวมทั้งต าราวิชาการทางพระพุทธศาสนาใน
ปัจจุบัน เช่นหนังสือพุทธธรรม ส่วนข้อมูลด้านจิตวิทยาจะศึกษาเกี่ยวกับโรคที่เกิดจากการกระทบ
กับโลกธรรมของคนในสังคมปัจจุบัน 
 3.3 ขอบเขตด้านรูปแบบผลการวิจัยที่น าเสนอข้อมูลเรื่องแนวทางการประยุกต์หลักพุทธ
ธรรมเพ่ือการอยู่กับโลกธรรมในสังคมปัจจุบัน โดยยกประเด็นเรื่องของโลกธรรมทั้ง 8 ดังนี้ ได้ลาภ  
เสื่อมลาภ ได้ยศ เสื่อมยศ  สรรเสริญ  นินทา  สุข และทุกข์ ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาซึ่งได้มีก าร
กล่าวถึงพุทธวิธีในการบรรเทา  ระงับความรู้สึกหวั่นไหว รวมไปถึงความทุกข์ที่เกิดจากโลกธรรมซึ่ง
จะกล่าวไว้ในบทที่ 2 และศึกษาตัวอย่างปัญหาโลกธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมไทยในปัจจุบัน ในบทที่ 3 
พร้อมทั้งออกแบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิขอค าแนะน าอันเป็นประโยชน์ต่อการวิจัย เ พ่ือน าวิธีคิดที่
สอดคล้องกับในคัมภีร์พระพุทธศาสนาออกแบบไว้มาใช้กับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดจากโลกธรรมใน
สังคมปัจจุบัน  จากผลการวิจัยออกมาสู่ภาคปฏิบัติทางจิต  ความรู้สึกหวั่นไหวและความทุกข์ได้ลด
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น้อยลง  มีความมั่นคงทางจิตมากขึ้น  เป็นการบรรเทาความหวั่นไหวในระดับโลกิยะ  จนถึงระดับ 
โลกุตตระ 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงเชิงคุณภาพ โดยมีขั้นตอนการวิจัย ดังต่อไปนี้ 

1.7.1 ผู้วิจัยศึกษาค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลจากเอกสารจาก เอกสารขั้นปฐมภูมิ 
(Primary Source) ของพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท ผู้วิจัยได้ศึกษาจากคัมภีร์พระไตรปิฎก ฉบับ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และคัมภีร์พระไตรปิฎกอรรถกถาธรรมบทแปล ฉบับมหาวิทยาลัยมหา 
มกุฏราชวิทยาลัย เป็นหลักในการศึกษา และเอกสารขั้นทุติยภูมิ (Secondary Source) ของ
พระพุทธศาสนา ที่จะเอ้ือต่อการวิเคราะห์ต่องานวิจัยนี้ 

1.7.2 ผู้วิจัยได้จัดขั้นตอนของการด าเนินการวิจัย (Research Process) ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเรื่อง “โลกธรรม 8 ในพระพุทธศาสนาเถรวาท ” ซึ่งมีประเด็นที่

ผู้วิจัยสนใจ ได้แก่  ความหมายของโลกธรรมและโลกธรรมทั้ง 8 คือได้ลาภ  เสื่อมลาภ  ได้ยศ เสื่อม
จากยศ  สุข  ทุกข์ นินทา  และสรรเสริญ ควบคู่ไปด้วย  

การรวบรวมเอกสารในชั้นนี้จะเป็นการรวบรวมเอกสารในชั้นปฐมภูมิ (Primary 
Source) เป็นหลักในการศึกษา   น าเสนอผลการวิจัยเนื้อหาบทที่ 2 

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาขั้นที่ 1 : ท าให้ทราบถึงความหมายของโลกธรรมทั้ง 
8 คือได้ลาภ  เสื่อมลาภ  ได้ยศ เสื่อมจากยศ  สุข  ทุกข์ นินทา  และสรรเสริญ   ความหมายของ
หลักโลกธรรมที่ปรากฏในพระไตรปิฎก,   หลักโลกธรรมที่ปรากฏในพระวินัยปิฎก , ห ลั ก โ ล ก
ธรรมที่ปรากฏในพระสุตตันตปิฎก, ความหมายหลักโลกธรรมที่ปรากฏในอรรถกถา, ลักษณะของ
โลกธรรม   และการแสดงออกของโลกธรรมปรากฏในคัมภีร์ 

ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาเรื่อง “ปัญหาโลกธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมไทยอันเกิดจากโลกธรรม  ”   
ซึ่งมีประเด็นที่ผู้วิจัยสนใจได้แก่  ปัญหาที่ปรากฏตามสื่อต่างๆ ทั้งหน้าหนังสือพิมพ์  ข่าวออนไลน์ ใน
เฟสบุ้คเปน็ต้นอันเนื่องมาจากถูกกระทบกับโลกธรรมจนกลายเป็นผู้ป่วยอันมี 3 โรคด้วยกัน คือ โรค
เครียด โรคความวิตกกังวลทางสังคม และ โรคซึมเศร้าอันน าไปสู่สาเหตุของการฆ่าตัวตายของคนใน
สังคมปัจจุบัน 

การรวบรวมเอกสารในชั้นนี้จะเป็นการรวบรวมเอกสารในชั้นปฐมภูมิ ( Primary 
Source) เป็นหลักในการศึกษา   น าเสนอผลการวิจัยเนื้อหาบทที่ 3 

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาขั้นที่ 2 : ท าให้ทราบถึง ปัญหาโลกธรรมที่เกิดขึ้นใน
สังคมไทยอันเกิดจากโลกธรรม   

ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือเสนอแนวทางการประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือการอยู่
กับโลกธรรมในสังคมปัจจุบัน   ในบทที่ 4 ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ  รวบรวมประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้จากขั้นตอนที่ 1และ 2มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เรียบเรียงและน าเสนอ
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ผลการวิจัยโดยประยุกต์เข้ากับปัญหาที่เกิดจากโลกธรรมในสังคมปัจจุบันที่ก าลังเป็นปัญหาสังคมซึ่ง
รวบรวมข้อมูลจากข่าวทางสื่อต่างๆรวมถึงเฟสบุ๊คน าเสนอเนื้อหาในบทที่ 4 

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาขั้นที่ 3  :ท าให้ทราบถึงแนวทางการประยุกต์หลัก
พุทธธรรมเพื่อการอยู่กับโลกธรรมในสังคมปัจจุบัน 

ขั้นตอนที่ 4  การสรุปผลการศึกษาวิจัย โดยผู้วิจัยได้น าผลการวิจัยจากขั้นตอนที่ 2 
ขั้นตอนที่ 3 และขั้นตอนที่ 4 มาสรุปผลการศึกษาวิเคราะห์วิจัยว่า สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทั้ง 3
ข้อที่ได้ตั้งไว้นั้นตามล าดับ และน าเสนอผลการสรุปการวิจัยในเนื้อหาบทที่ 5 

การศึกษาวิจัยแนวทางการประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือการอยู่กับโลกธรรมในสังคม
ปัจจุบัน เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยมุ่งศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาความเป็นมา ความส าคัญ ของหลักพุทธธรรมในคัมภีร์ ในการน ามาประยุกต์ใช้
เพ่ือการอยู่ร่วมกับโลกธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาทว่าเป็นอย่างไรแล้วน ามาสรุปบรรยายเชิง
พรรณนา   ดังต่อไปนี้ 

กระบวนการผลิตที่ประกอบด้วยวัตถุดิบ (Input)  กระบวนการผลิต ( Process) และ
ผลผลิต (Output) ตามรอยเส้นทึบดังผังต่อไปนี้ 

 
 

 
 

หากเปรียบเทียบเนื้อหาบทบาทของหลักพุทธธรรมในการอยู่กับโลกธรรมใน
พระพุทธศาสนาเป็นผลผลิต ผลผลิต (Output) ขั้นตอนที่ 2 และ 3 นี้จะเป็นกระบวนการสืบหาถึง
กระบวนการวิเคราะห์ (Process) อันมีความเชื่อมโยงกับวัตถุดิบ (Input)  ตามรอยเส้นประดังผัง
ข้างต้น 

วัตถุดิบ (Input) ในที่นี้ควรจะประกอบด้วยเนื้อหาความหมายของหลักพุทธธรรม, 
ความส าคัญของหลักพุทธธรรม, พร้อมกับได้ศึกษาหลักโลกธรรมทั้ง 8 คือได้ลาภ  เสื่อมลาภ  ได้ยศ 
เสื่อมจากยศ  สุข  ทุกข์ นินทา  และสรรเสริญ  ตัวอย่างของผู้ติดในลาภ, ผู้ไม่ติดในลาภ , ผู้ติดในยศ 
, ผู้ไม่ติดในยศ, ผู้ติดในสุข , ผู้ไม่ติดในสุข , ผู้ติดในเสียงสรรเสริญ ,ผู้ไม่ติดในเสียงสรรเสริญ , ผู้ติด
เสียงนินทา ,ผู้ไม่ติดในเสียงนินทา , ผู้ติดในทุกข์ และผู้ไม่ติดในทุกข์  การวิจัยนี้เน้นการศึกษา
วัตถุดิบ (Input) และศึกษาประเด็นส าคัญผ่านกระบวนการวิเคราะห์ (Process) 
 

5. สรุปผลการวิจัย 
จากการวิจัยพบว่า ในโคทัตตเถรคาถาได้พูดถึงการพิจารณาเปรียบเทียบให้เห็นอย่างนี้

ว่า การไม่ได้ลาภโดยธรรม กับการได้ลาภโดยไม่ชอบธรรม 2 อย่างนี้ การไม่ได้ลาภแต่ชอบธรรม
ประเสริฐกว่าการได้ลาภโดยไม่ชอบธรรมไม่ประเสริฐเลย ผู้ไม่มีความรู้ มียศ กับผู้มีความรู้แต่ไม่มียศ 
2 จ าพวกนี้ ผู้มีความรู้ แต่ไม่มียศ  ประเสริฐกว่า  ผู้ไม่มีความรู้ มียศ  ไม่ประเสริฐเลย  การที่คนพาล

Input Process Output 
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สรรเสริญกับการที่บัณฑิตติเตียน 2 อย่างนี้  การที่บัณฑิตติเตียนนั่นแหละประเสริฐกว่า  การที่คน
พาลสรรเสริญไม่ประเสริฐเลย ความสุขที่เกิดเพราะอาศัยกามคุณกับความทุกข์ที่เกิดแต่ความสงัด 2 
อย่างนี้  ความทุกข์ที่เกิดแต่ความสงัด ประเสริฐกว่าความสุขที่เกิดเพราะอาศัยกามคุณ  ไม่ประเสริฐ
เลย  ความเป็นอยู่โดยไม่ชอบธรรม  กับความตายโดยชอบธรรม  2 อย่างนี้  ความตายโดยชอบ
ธรรมประเสริฐกว่าความเป็นอยู่โดยไม่ชอบธรรม  ไม่ประเสริฐเลย ท่านเหล่าใดละความยินดี  ยิน
ร้ายได้มีจิตสงบ เที่ยวไปในภพน้อยภพใหญ่ ไม่ติดอยู่ในโลก ท่านเหล่านั้นไม่มีความรักหรือความชัง  
เจริญโพชฌงค ์ 7  อินทรีย์ 5 และพละ 5 บรรลุความสงบอย่างยิ่ง ไม่มีอาสวะ ย่อมปรินิพพาน จาก
พระสูตรนี้สรุปได้ว่าบางครั้งการไม่ได้อะไรเลย เสมือนเป็นผู้ว่างเปล่าไม่มีอะไรให้ยึดติด  น่ายินดีกว่า
การได้มาแต่ท าให้เกิดการหลงยึด  เกิดมิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้น การหมั่นพิจารณาถึงความจริงข้อนี้เรียกว่า
ใช้โยนิโสมนสิการ 

ในมณิกุณฑลชาดกกล่าวถึงการพิจารณาว่า โภคะทั้งหลายละทิ้งสัตว์โลกไปก่อนก็มี  
สัตว์โลกละทิ้งโภคะเหล่านั้นไปก่อนก็มี  จึงไม่เศร้าโศกในคราวที่ควรเศร้าโศก  (ขุ.เถร (ไทย) 
26/659-665/453).  ในทูตชาดก (ขุ.ชา.จตุกฺก (ไทย) 27/54-61/405-406) ว่าด้วยบุคคลผู้เป็นทูต 
กล่าวถึงการมีคนที่ไว้ใจได้สักคนเป็นที่ปรึกษา ให้ค าแนะน า รับฟังและให้ความช่วยเหลือ หรือ ปร
โตโฆสะ นั่นเอง เพราะการมีกัลยาณมิตรที่ดี ก็ไปตรงกับในมงคลสูตรที่ว่า กัลป์ยาณมิตตตา (ขุ.ขุ.
(ไทย) 25/1/8) ว่าด้วยความมีมิตรดีเป็นเหตุให้กุศลธรรมเกิดขึ้นและความเป็นกัลยาณมิตรเป็น
ทั้งหมดของพรหมจรรย์ 

จากพระสูตรที่ยกมาล้วนเป็นพุทธวิธีในการที่จะอยู่ให้ได้กับโลกธรรม เพ่ือความสงบ
แห่งใจ ไม่หวั่นไหวต่อความขึ้นลงของชีวิต  ไม่เพลินไปในลาภ ยศ สุข สรรเสริญ และไม่ให้เศร้าโศก
เสียใจกับการเสื่อมลาภ เสื่อมยศ นินทา และความทุกข์เมื่อต้องประสบ  การหมั่นพิจารณา
ใคร่ครวญธรรมเพ่ือให้เห็นและรู้ตามความเป็นจริงของชีวิตและโลก  บางครั้งต้องอาศัยกัลยาณมิตร
ในการชี้แนะน าก่อน  เพราะมนุษย์ปุถุชนธรรมดา ส่วนมากเป็นแค่ผู้รู้ธรรม แต่ไม่เคยน าธรรมมา
ปฏิบัติให้รู้แจ้งเห็นจริงด้วยตนเอง  ผู้รู้ธรรมมีมาก  แต่ผู้ประพฤติตามธรรมมีน้อย  ข้อธรรมที่จะ
น ามาใช้ในการอยู่กับโลกธรรมให้ได้นั้นมีมาก  แต่ผู้ที่ได้น ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงด้วยตนเองนั้นมี
น้อยเช่นกัน  

ในพุทธธรรมได้มีการกล่าวถึงโลกธรรมไว้ดังนี้  กัลยาณมิตรช่วยชักจูง ฝึกให้เห็นคุณค่า
ของเมตตาธรรม  ท่าทีต่อเพ่ือนมนุษย์และธรรมชาติก็ดีขึ้น  แต่นั่นก็ยั งเป็นเพียงสัมมาทิฎฐิระดับ
โลกีย์  ถ้าจะให้ลึกซึ้งและมั่นคงแน่นแฟ้นแท้จริง ก็ต้องฝึกให้เกิดสัมมาทิฏฐิแนวโลกุตตระด้วย  โดย
ให้เข้าใจสภาวะที่แท้จริงของชีวิตและโลกว่าล้วนเป็นไปตามธรรมดาแห่งเหตุปัจจัย  โลกธรรม
ทั้งหลายไม่เที่ยงแท้ถาวร  ไม่มีแก่นสารที่เป็นของมันเอง  และที่จะให้ด ารงอยู่ได้โดยตัวของมันเอง  
ไม่อาจจะเข้าไปครอบครองเอาไว้ได้จริง  และไม่สามารถให้ความหมายที่แท้จริงแก่ชีวิต “บุคคล
โสดาบันได้ก้าวหน้าแน่วแน่ดิ่งไปแล้วในทางแห่งการตรัสรู้  เขาเข้าใจโลกและชีวิตมากพอที่จะไม่
หลงตีราคาโลกธรรมต่างๆ ไปตามแรงปลุกปั่นของกิเลส  เขาได้เริ่มรู้จักความสงบผ่องใส  ความเป็น
อิสระเบิกบานเป็นต้นที่เป็นด้านโลกุตระ  ซึ่งท าให้เขามองเห็นคุณค่าของธรรม  จนเกิดฉันทะคือ
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ความรักความพอใจในธรรม  ต้องการธรรมอย่างจริงจัง  จนไม่มีทางที่จะกลับมามัวเมาในการเสพ
แสวงสิ่งปรนเปรอทางวัตถุอีกต่อไป เมื่อเขาประพฤติดีประกอบการสุจริต(ศีล)ก็ตาม เมื่อท าการ
เสียสละบริจาคให้การช่วยเหลือแก่ผู้อ่ืน (จาคะ) ก็ตาม  เขาจึงไม่หวังผลตอบแทน  ไม่หวังได้ลาภ  
เกียรติ ยศ สรรเสริญ สุข สวรรค์ อย่างโลกียปุถุชนทั้งหลาย  และเขาย่อมมีความเข้มแข็งมั่นคงใน
จริยธรรม  เพราะการไม่ได้ผลตอบแทนเหล่านี้  ย่อมไม่อาจเป็นเหตุให้เขาเกิดความย่นระย่อท้อถอย
ในการท าความด ี(พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต),2552) 

จากที่สืบค้นในหนังสือพุทธธรรมจะเห็นว่าพระพรหมคุณาภรณ์ได้ใช้กระบวนการโยนิโส
มนสิการ  โดยการตั้งไว้ในใจ  การค านึงถึง การใส่ใจ พิจารณา โดยเป็นไปตามกระบวนการแห่ง
ปัญญา  นอกจากนี้คือให้มีศีล มาเป็นผู้ควบคุมความประพฤติทั้งกาย วาจา และใจ และจะสามารถ
ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับโลกธรรมได้โดยไม่หวั่นไหว   ส่วนผู้ใดถึงพระพุทธเจ้า  พระธรรมและพระสงฆ์เป็น
สรณะ  มองเห็นด้วยปัญญาโดยถ่องแท้ซึ่งทุกข์เหตุให้ทุกข์เกิดขึ้น  ความก้าวล่วงทุกข์  และ
อริยมรรคมีองค์ 8  อันให้ถึงความสงบระงับทุกข์  นี่แหละคือสรณะอันเกษม  นี้คือสรณะอันอุดม  
คนถึงสรณะอย่างนี้แล้ว  ย่อมปลอดพ้นจากทุกข์ท้ังปวง   

จากการสืบค้นของผู้วิจัย  ผู้วิจัยพบว่า  วัยรุ่นที่เริ่มมีความรู้สึกนึกคิด  เริ่มมีวุฒิภาวะ
ทางอารมณ์  ล้วนต้องเผชิญโลกธรรมด้วยกันทั้งสิ้น  เพราะเป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องต่อความรู้สึก  นึกคิด  
ชีวิตและจิตใจ และจากสถิติของ WHO ท าให้เห็นว่าวัยที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดคือประชากรกลุ่มวัยรุ่น
ช่วงอายุ 15-29 ปีที่ยังขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์  ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความจริงของชีวิต  
มีความรู้สึกหวั่นไหวต่อโลกธรรมได้ง่ายและจากผลของการสัมภาษณ์  รวมถึงข้อมูลจากข่าวที่เกิดขึ้น
ในปัจจุบันในสังคม  ท าให้ผู้วิจัยได้มองเห็นสาเหตุแห่งความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นที่มีอิทธิพลต่อบุคคล
เหล่านั้น  รวมไปถึงผลลัพธ์แห่งการเยียวยารักษาใจซึ่งได้ค าตอบมาจากการสัมภาษณ์ทั้งในส่วนของ
บุคคลทั่วไปและผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน  ผู้วิจัยวิเคราะห์ออกมาแล้วสอดคล้องกับหลักอริยสัจ 4 ทุก
ประการ  ดังนี้ 

5.1 ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับโลกธรรมในสังคมปัจจุบัน  (ทุกข์) 
จากการประสบกับโลกธรรมทั้งฝ่ายอิฏฐารมณ์ซึ่งท าให้ใจฟู เกิดความรู้สึกยินดีมากเกิน

ยั้งใจ และฝ่ายอนิฏฐารมณ์ อารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนานั้นเองที่ท าให้ประชากรส่วนหนึ่งป่วยเป็นโรค  
อันมีโรคหลักๆ  3 โรคด้วยกันคือ 

1. ความเครียด 
2. โรคความวิตกกังวลทางสังคม 
3. โรคซึมเศร้า 
จากข้อมูลรวมๆทั้ง 3 โรคที่เกิดขึ้นล้วนมีเหตุปัจจัยสืบเนื่องมาจากสิ่งแวดล้อมทาง

กายภาพ  สังคมสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืน  สภาวการณ์ที่เลวร้ายอีกทั้งเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความ
ชื่นชมยินดี  สภาพการเปลี่ยนแปลงของชีวิตที่น าไปสู่ความล้มเหลวในชีวิต  โรคกลัวสถานการณ์ทาง
สังคมกลัวการถูกจับตามองจากคนในสังคม  เป็นความกลัวที่เกิดขึ้นเมื่อต้องเผชิญหรือแสดง
พฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งในสถานการณ์ทางสังคม โดยความวิตกกังวล  ส่งผลกระทบต่อการด ารง
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ชีวิตประจ าวัน การท างาน (หรือการเรียน) การพบปะผู้คน การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อ่ืนของบุคคล
นั้นอย่างชัดเจน หรือมีความทุกข์ทรมานอย่างมากที่ตนเองมีอาการโฟเบีย (วิตกกังวล)  ส่วนในโรค
ซึมเศร้าน้ันพบว่าสาเหตุหลักๆถ้าไม่เกิดจากสภาพความผิดปกติทางชีวเคมีทางสมอง  ก็พบว่าเกิด
จากสาเหตุทางด้านจิตใจ ผู้ป่วยที่มีการซึมเศร้า อาจมาจากการที่มองตนเอง มีการมองสิ่งต่างๆ ใน
ด้านลบ ได้แก่มองตนเองในแง่ลบ รู้สึกตนเองไม่มีคุณค่า ไม่มีความส าคัญมองอดีตเห็นแต่ความ
บกพร่องของตนเองหรือมองโลกในแง่ร้าย  จากการศึกษาพบว่าโรคซึมเศร้ามักเกิดภายหลังผู้ป่วยมี
ปัญหาทางจิตใจอย่างรุนแรง เช่นการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักหรือการหย่าร้าง  มีความคิดอยาก
ตาย หรือคิดฆ่าตัวตายในที่สุด เกือบจะทุกวันที่เราได้พบเห็นข่าวการฆ่าตัวตายตามหน้าหนังสือพิมพ์
รายวันทั่วไป ด้วยวิธีการ ต่าง ๆ กัน เช่น ยิงตัวตาย , กระโดดตึก, กินยาฆ่าตัวตาย, ผูกคอตาย เป็น
ต้น ต่างรายก็ต่างปัญหา เมื่อเกิดปัญหาก็เกิดความเครียด หาหนทางออกของการแก้ไขปัญหาไม่ได้ 
รู้สึกท้อแท้ สิ้นหวัง ในที่สุดหลายคนตัดสินใจหนีปัญหานั้นด้วยการฆ่าตัวตาย 

5.2 สาเหตุของการเกิดปัญหาอันเกี่ยวเนื่องด้วยโลกธรรมในสังคมปัจจุบัน (สมุทัย) 
สาเหตุหลักก็คือความรู้สึกของแต่ละคนที่ต้องประสบกับโลกธรรมฝ่ายอิฏฐารมณ์จบลง 

และฝ่ายอนิฏฐารมณ์เกิดขึ้นนั้นเอง  เพราะเมื่อฝ่ายอิฏฐารมณ์เกิดขึ้น  คนส่วนมากก็มักมีความยินดี 
ปล่อยใจยึดติด เพลินอยู่ในอิฏฐารมณ์ ไม่ได้พิจารณาตามความเป็นจริงว่า ทุกสิ่งมีเกิดขึ้น ตั้งอยู่และ
ดับไป ไม่ได้เตรียมใจไว้กับการเปล่ียนแปลง พระศรีคัมภีรญาณได้กล่าวไว้ว่า ต้องเข้าใจนิยาม
ความหมายของโลกธรรมก่อน  ไม่ใช่แค่รู้เฉยๆว่ามีลาภเสื่อมลาภ ฯ ไม่ใช่รู้แค่นั้น  ต้องเข้าใจว่ามัน
เป็นของที่มีอยู่ประจ าโลก  ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ เกิดขึ้นได้ทุกกาลเทศะ เกิดกับบุคคลทุกเพศทุกวัย
ไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนก็ตามชาติไหน ศาสนาไหนประสบด้วยกันทั้งนั้นเพราะเป็นธรรมประจ าโลก ไม่
ว่าคุณจะใช้เครื่องมืออะไร มาเพ่ือก าจัดไม่ให้มันมีมันไม่ได้ ยากดีมีจนมีสิทธิเท่าเทียมกันหมด 
(สัมภาษณ์ พระศรีคัมภีรญาณ , 22 กันยายน 2559) เจอปัญหาโลกธรรมตลอดท้ังชีวิต (สัมภาษณ์
ศาสตราจารย์พิเศษจ านงค์ ทองประเสริฐ, 12 กันยายน 2559) เป็นปัญหาที่ไม่สามารถจะหลีกได้
ตราบใดที่ยังเป็นมนุษย์ และถ้ายังไม่หมดกิเลส เราก็จะต้องทุกข์ร้อนกับมัน (สัมภาษณ์ ดร.วีรชาติ 
นิ่มอนงค์, 1 กันยายน 2559) ไม่เคยมีใครไม่เคยเจอ  สมดังชื่อที่ว่าเป็นธรรมประจ าโลก (สัมภาษณ์ 
พระนพดล สิริว โส, 1 กันยายน 2559) เป็นธรรมคู่กับโลก (สัมภาษณ์ ดร.บุญเลิศ โอฐสู, 7 กันยายน 
2559) ไม่มีใครสามารถหลีกหนีปัญหาโลกธรรมไปได้ ทุกคนต้องเจอทั้งโลกธรรมฝ่ายบวกและฝ่าย
ลบเหมือนกันหมด (สัมภาษณ์ ศาสตราจารย์วัชระ งามจิตรเจริญ, 2 ตุลาคม 2559) 

5.3 ปัญหาที่ได้รับการแก้ไขจากการกระทบโลกธรรมในสังคมปัจจุบัน (นิโรธ) 
การก้าวข้ามความรู้สึกเมื่อถูกโลกธรรมมากระทบทั้งฝ่ายอิฏฐารมณ์และอนิฏฐารมณ์ 

ด้วยการใช้เวลาใช้สติ ใช้สมาธิ บ าบัดขัดเกลา ค่อยเป็นค่อยไปอย่างช้าๆ และที่ส าคัญคือ ความ
อดทนอดกลั้นต่อสิ่งที่มากระทบ มีทางเดียวคือต้องใช้สติกลับทบทวน ใช้ปัญญาไตร่ตรอง สิ่งที่ท าไป
นั้นดีหรือไม่ ถ้าท าไปเกิดโทษหรือคุณ ดีหรือชั่ว บวกลบคุณหาร ก าไรหรือขาดทุน มีคุณค่าหรือไร้ค่า 
สง่างามหรือเลวร้าย เมื่อพิจารณาให้ลึกลงไป ก็จะท าให้ใจเราเบาลงใจปลอดโปร่งโล่งสบาย ในที่สุด
เราก็ชนะตัวเองได้ อยู่ในโลกธรรมได้อย่างไม่ทุกข์ต่อไปการมีชีวิตในโลกใบนี้แน่นอนต้องพบเจอสิ่งที่



595วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

ตนปรารถนาและไม่ปรารถนา สิ่งที่สมหวังและผิดหวัง ต้องประสบพบเจอแน่นอน ก็พึงสังวรใจไม่ให้
กระเพ่ือมไปด้านใดด้านหนึ่ง เมื่อโลกธรรมเกิดขึ้นกับตัวเรา ก็ต้องอดทนได้ทั้งในสิ่งที่เราชอบใจและ
ในสิ่งที่เราไม่ชอบใจเพียงท าใจ 

การดับทุกข์ทางใจที่เกิดจากโลกธรรมนั้น ต้องใช้ข้อธรรมหลายตัวด้วยกันมาเป็น
องค์ประกอบในกระบวนการคิดเพ่ือเอาชนะทุกข์  สร้างความเข้มแข็งให้กับจิตใจ ต้องเสริมสร้าง
ความเข้าใจขึ้นในจิตใจตน โดยอาศัยทั้งกัลยาณมิตรช่วยบอกทาง ชี้น าวิธีการเอาชนะจิต รวมไปถึง
การศึกษาหลักธรรมค าสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยตนเอง  ผู้ที่ชนะจิตของตนได้นั้นก็มีตน
นั่นเองเป็นผู้รู้ว่าเราสามารถก้าวข้ามความรู้สึกทุกข์ที่เกิดจากโลกธรรมมาได้ระดับใดแล้ว ยังมีความ
หวั่นไหวเมื่อเจอสิ่งที่มากระทบมากน้อยเพียงใด ความสุขที่เกิดขึ้นจากความเข้าใจในโลกธรรมจะ
เป็นตัวบ่งชี้ถึงระดับความสูงขึ้นแห่งจิตใจตน ผู้วิจัยออกแบบโมเดลไว้ดังMODEL แนวทางการ
ประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อการอยู่กับโลกธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท 

 
  

  ปัญหาการฆ่าตัวตายในสังคม 
๑. ความเครียด 
๒. โรคความวิตกกังวลทางสังคม 
๓. โรคซึมเศร้า 

ปรโตโฆสะ+โยนิโสมนสิการ+ขันต+ิ
สติ+ปัญญา+        หลักกรรม+สติ
ปัฏฐาน ๔+  ไตรลักษณ์+ อัปปมาท
ธรรม+ประสบการณ ์

การเข้าใจในโลกธรรม ความ
เข้าใจสาเหตุแห่งทุกข์ ความ

เศร้ามัวหมองท้ังปวง 

สมทุยั 

มรรค นิโรธ 

ทกุข์ 
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5.4 พุทธวิธีในการเผชิญโลกธรรม (มรรค) 
จากผลของการวิจัยในบทที่ 4 นี้  ผู้วิจัยวิเคราะห์ได้ว่าจากการที่ผู้วิจัยได้สังเคราะห์

หลักธรรมออกมาได้จากพระสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับโลกธรรม 8 ในบทที่ 2 ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าข้อ
ธรรมในครั้งพุทธกาลที่พระพุทธองค์ทรงเน้นมาตลอดคือ การด ารงจิตตั้งมั่นไม่ให้หวั่นไหว โดยใช้
โยนิโสมนสิการในการพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงเกี่ยวกับโลกธรรมนั้นโดยมีพระพุทธองค์ทรง
ใช้ปรโตโฆสะ ในส่วนของการเป็นกัลยาณมิตรคอยให้ค าแนะน าแก่พระสาวก อุบาสก อุบาสิกา แต่
ในสังคมปัจจุบัน ผู้วิจัยสังเคราะห์ออกมาจากบทสัมภาษณ์ในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิและบุคคลทั่วไป
ได้ว่า  ปัญหาในปัจจุบันมีมากขึ้น มีความละเอียดอ่อนต่อสภาพจิตใจคนในทุกวันนี้มากขึ้น  บริบท
ของคนในยุคปัจจุบันแตกต่างจากยุคปัจจุบันอย่างสิ้นเชิง  การที่คนจะเข้าถึงธรรม เพ่ือน้อมน าไป
ปฏิบัติเป็นเรื่องยาก  การที่จะหาผู้รู้ธรรมมาเป็นกัลยาณมิตรคอยชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องตรงก็หา
ยาก ทัง้ที่มีสื่ออยู่ทั่วไปที่โพสต์บอกเกี่ยวกับข้อธรรม  แต่อย่างวัยรุ่นทั่วไปก็เข้าใจธรรมะนั้นอย่างผิว
เผิน  ไม่ได้น าไปปฏิบัติจริง จะเห็นได้จากในสังคมออนไลน์ที่มีการโพสต์ธรรมะประชดกัน  แข่งกัน
ให้ดูดี  แต่แท้ที่จริงตัวเองก็ยังพ่ายแพ้ให้กับโลกธรรม  ไม่ได้มีการเอาชนะตนได้จริงอย่างที่สมควร
ฝึกหัดปฏิบัติ ดังนั้นหลักธรรมที่จะต้องน ามาประยุกต์ใช้จึงมีมากขึ้นส าหรับคนในสังคมปัจจุบัน  

การข่มความหวั่นไหวจากโลกธรรมตามหลักปฏิจจสมุปบาทด้วยหลักพุทธธรรม ในหลัก
พุทธธรรมได้อธิบายกระบวนการปฏิจจสมุปบาทในช่วง สฬายตนะจนถึงเวทนาไว้ดังนี้  

สฬายตนะ –คือชีวิตท่ีจะสนองความต้องการของตัวตน และพร้อมจะกระท าการต่างๆ 
โต้ตอบต่อโลกภายนอก จะต้องมีทางติดต่อกับโลกภายนอก ส าหรับให้กระบวนการรับรู้ ด าเนินงาน
ได้ ดังนั้นอาศัยนามรูป เป็นเครื่องสนับสนุน กระบวนการแห่งชีวิตจึงด าเนินต่อไปตามพลังแห่งกรรม 
ถึงขั้นเกิดอายตนะ ทั้ง 6 คือ ประสาท ตา หู จมูก ลิ้น กายและเครื่องรับรู้อารมณ์ภายใน คือใจ 
จากนั้น  

ผัสสะ- กระบวนการแห่งการรับรู้ก็ด าเนินงานได้ โดยการเข้ากระทบหรือประจวบกัน
ระหว่างองค์ประกอบ สามฝ่าย คืออายตนะภายใน (ตา หู จมูก ลิ้น กายและใจ) กับอารมณ์หรือ
อายตนะภายนอก (รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์ ) และวิญญาณ (จักขุวิญญาณ 
โสตวิญญาณ ฆาน วิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ และมโนวิญญาณ) เมื่อการรับรู้เกิดขึ้นครั้ง
ใด  

เวทนา- ความรู้สึกที่เรียกว่า การเสวยอารมณ์ ก็จะต้องเกิดขึ้นในรูปใดรูปหนึ่ง คือสุข
สบาย (สุขเวทนา) ไม่ สบาย เจ็บปวด เป็นทุกข์ (ทุกขเวทนา) หรือไม่ก็เฉยๆ (อทุกขมสุขเวทนา หรือ 
อุเบกขาเวทนา) และ โดยวิสัยแห่งปุถุชน กระบวนการย่อมไม่หยุดนิ่งอยู่เพียงนี้ จากการศึกษาผู้วิจัย
วิเคราะห์ว่าหนึ่งในโลกธรรมทั้ง 8 ที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกของมนุษย์มากที่สุด คือตัวนินทา เพราะ
เกี่ยวเน่ืองโดยตรงกับอายตนะ 6 คือหูที่รับรู้ เสียง เกิดโสตวิญญาณ เมื่อขาดสติในการตั้งรับ ถูก

สมทุยั 

มรรค นิโรธ 

ทกุข์ 
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กระทบด้วยค าติฉินนินทา ก็จะท าให้เกิดเวทนาขึ้นมาทันที ดังนั้นสติคือการระลึกรู้ ตามมาด้วยการ
ใช้ปัญญา พิจารณาคิดไตร่ตรองให้เห็นและเข้าใจถึงความเป็นจริงของโลกธรรมตัวนี้ ก็จะสามารถ
บรรเทาเวทนาหรือ สามารถดับเวทนาลงได ้
 
6.อภิปรายผลการวิจัย 

งานวิจัยเรื่องแนวทางการประยุกต์หลักพุทธธรรมเ พ่ือการอยู่กับโลกธรรมใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท ผู้วิจัยได้ตั้งข้อสมมติฐานในเบื้องต้นว่า ในคัมภีร์พระพุทธศาสนานั้น  พระ
พุทธองค์ทรงแนะน าให้ใช้หลักธรรมข้อไหนเพื่อน ามาใช้กับโลกธรรมที่เกิดขึ้นกับทุกคนทั้งปุถุชนและ
ระดับโสดาบันขึ้นไป  จากผลการวิจัยดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยพบว่า ในคัมภีร์ พระพุทธศาสนา
พระพุทธเจ้าทรงวางตนเป็นปรโตโฆสะให้กับเหล่าพระสาวกและอุบาสกอุบาสิกา  ทรงแนะน าให้ใช้
โยนิโสมนสิการในการพิจารณาให้เห็นโทษของการยึดมั่นและการเปลี่ยนแปลงของโลกธรรมที่เกิดขึ้น 
ส าหรับโลกธรรมฝ่ายอิฏฐารมณ์นั้น  มนุษย์เราถ้าเป็นผู้มีปัญญาสามารถน าคุณของโลกธรรมฝ่าย
อิฏฐารมณ์มาใช้ให้เป็นประโยชน์กับชีวิตตนและสังคมได้ และในส่วนของอนิฏฐารมณ์ที่ต้องเผชิญนั้น  
แท้จริงแล้วสามารถน าความทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นมาแปรเปลี่ยนให้เป็นปัญญาโดยการท าความเข้า
ใจความเป็นจริงของชีวิตและโลก เพ่ือก้าวเข้าสู่ความหลุดพ้นแห่งใจในที่สุด  แต่มนุษย์ส่วนมากมัก
ไม่ยอมใช้ปัญญาพิจารณาไตร่ตรอง มัวแต่คิดถึงความทุกข์เจ็บปวดที่ต้องเผชิญและกล่าวโทษผู้อ่ืนทั้ง
ที่จริงแล้วโลกธรรมที่เกิดขึ้น เป็นผลสืบเนื่องจากวิบากกรรมที่ตนเองเคยกระท าไว้ทั้งสิ้น ไม่มีสิ่งใด
เกิดมาลอยๆ  เมื่อเข้าใจในชีวิต ด ารงตนอย่างมีสติและใช้ปัญญาพิจารณาไตร่ตรองก็สามารถอยู่
ร่วมกับโลกธรรรมได้อย่างไม่มีความหวั่นไหวใดๆ และสามารถก้าวข้ามความทุกข์ ความเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นได้อย่างผุ้ที่เข้าใจในความเป็นไปของโลกและชีวิต 

 
7. ข้อเสนอแนะ 

7.1 ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
เมื่อผู้วิจัยได้ท าการวิจัยเรื่อง “แนวทางการประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือการอยู่กับโลก

ธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท” เห็นว่างานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
เยียวยารักษาผู้ป่วยด้วยโรคทั้ง 3 โรคคือ 1. ความเครียด  2. โรคความวิตกกังวลทางสังคม  3. โรค
ซึมเศร้า ซึ่งสามารถน าหลักพุทธธรรมที่ได้จากงานวิจัยนี้ไปประยุกต์สอนโดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1.หน่วยงานภาครัฐ รวมถึงโรงเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถม มัธยม และมหาลัยควร
ส่งเสริมวิชาความรู้เกี่ยวกับหลักโลกธรรม  ออกแบบการจัดการเรียนการสอนให้น่าสนใจเพ่ือความ
เข้าใจง่ายต่อหลักธรรมเพ่ือเด็กๆสามารถน ามาใช้ได้ในชีวิตจริงเมื่อต้องเผชิญโลกธรรม 

2.ผลิตและปลูกฝังบุคลากรผู้ที่สามารถเป็นกัลยาณมิตรให้เกิดขึ้นแก่สังคม ตั้งแต่สถาบัน
ครอบครัว เริ่มจากพ่อแม่ควรมีความรู้ความเข้าใจสามารถเป็นกัลยาณมิตรที่ดีให้กับลูก  

3.ในที่ท างานควรมีบุคลากรที่คอยสร้างความเข้าใจ เป็นกัลยาณมิตร ปลูกฝังคุณธรรมที่
ดีให้เกิดข้ึนในองค์กรเพื่อแก้ไขปัญหาอันเกิดจากโลกธรรม  
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4.ในส่วนสถาบันสงฆ์สถาบันการศึกษา สถาบันครอบครัวควรท าความเข้าใจว่าโลกธรรม
ที่เกิดขึ้นกับเราหรือกับใครก็ตาม  เราเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่ก่อโลกธรรมให้เกิดขึ้นกับผู้อ่ืน  ดังนั้นเรา
เองก็ควรปลูกฝังจิตส านึกท่ีดีให้เกิดข้ึนแก่ตนเอง ภายในสถาบันตนเองก่อน 

7.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคราวต่อไป 
1.ในงานวิจัยนี้ยังไม่ได้น าผลการวิจัยไปบูรณาการใช้จริงในสังคม ส าหรับการวิจัยคร้ัง

ต่อไปควรศึกษาในหัวข้อเรื่อง “ผลการน าแนวทางการประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือการอยู่กับโลก
ธรรมในสังคมปัจจุบัน” 

2.ควรมีการวิจัยในหัวข้อ “การศึกษาเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพ่ือการ
อยู่กับโลกธรรมกับจิตวิทยาสมัยใหม่เพ่ือการอยู่กับโลกธรรม” 
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ความต้องการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
 
 

กิติพงศ์  หังสพฤกษ์,  วิกรณ์  รักษ์ปวงชน,  วิมาน  กฤตพลวิมาน,  สุจินตนา  ชุมวิสูตร
,จิราพร  สุทันกิตระ, วรรณวิภา  เมืองถ้้า 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยเรื่อง ความต้องการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตนี้ มีวัตถุประสง ค์เพ่ือ 
(1)  ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานของผู้เรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย (2)  ส้ารวจความต้องการในการศึกษาต่อ
หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตในภาพรวมและในเชิงเปรียบเทียบ ระหว่างนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและสถาบันอ่ืน (3)  ส้ารวจความสนใจในการศึกษาต่อหลักสูตร
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ตลอดจนเง่ือนไข ความพร้อมในด้านต่าง ๆ ของกลุ่มเป้าหมาย (4)  ส้ารวจ
ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนในระบบทางไกลของหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต โดย
เปรียบเทียบระหว่างนักศึกษากลุ่มเป้าหมายของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและสถาบันอ่ืน (5)  
ส้ารวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมายโดยตรง เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนา
หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  และ (6) เสนอสาขาวิชา
นิติศาสตร์และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้เปิดหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตที่มีมาตรฐาน มี
คุณภาพสูงสุด และสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
 การวิจัยเรื่องนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ โดยส่วนของการวิจัยเชิง
ปริมาณ ใช้วิธีวิจัยเชิงส้ารวจ ส้าหรับเครื่องมือที่ใช้ในการส้ารวจเป็นแบบสอบถาม ทั้งค้าถามใน
ลักษณะของค้าถามปลายปิดและปลายเปิด และการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้ค่าสถิติ
ต่าง ๆ 
 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ร้อยละ 54.5 มีความต้องการที่จะศึกษาใน
หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต และร้อยละ 31.0 มีความสนใจที่จะศึกษา ทั้งนี้การตัดสินใจใน
การศึกษาขึ้นอยู่กับความพร้อมในด้านค่าใช้จ่ายเป็นส้าคัญ ซึ่งระบบการศึกษาในระบบทางไกลเป็น
ระบบที่เอ้ืออ้านวย เนื่องจากการศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิตเป็นการศึกษาหาความรู้และการวิจัย
ด้วยตนเอง ส้าหรับความสามารถในด้านภาษาต่างประเทศ กลุ่มเป้าหมายเห็นถึงความส้าคัญโดยมี
ความเห็นว่าต้องผ่านการวัดระดับความรู้ตามระบบมาตรฐาน โดยระบบการเรียนการสอน
กลุ่มเป้าหมายเห็นว่าควรมีการเรียนการสอนภาคทฤษฎีเท่าที่จ้าเป็น พร้อมกับท้าดุษฎีนิพนธ์ ทั้งนี้
การรับนักศึกษาควรรับเป็นจ้านวนที่เหมาะสมตามศักยภาพของนักศึกษา และการจ่ายค่าเล่าเรียน

                                                 
 สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธริาช 
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ควรเป็นระบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตรในอัตราที่เหมาะสม นอกจากนี้  ควรพัฒนาศักยภาพในด้าน
ต่าง ๆ เช่น การให้บริการ และระบบฐานข้อมูลทางวิชาการ เป็นต้น เพ่ือให้สามารถรองรับการเปิด
หลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ค าส าคัญ :  หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ความต้องการศึกษา 
 

 
ABSTRACT 

 The research on the demand of the survey applicant to study in the 
Doctor of Laws program has the objectives to (1) To study the general 
background of study who are target group (2) To survey the demand of 
studying the doctor of law program both in general background and 
comparative study (3) To survey the possible applicants of the doctor of law 
program including conditions and influential factors of the target group (4) To 
survey the long distance learning management system of the doctor of law 
program by comparing between the target group of Sukhothai Thammathirat 
Open University and other universities (5) To survey and make 
recommendation received from the target group in order to develop the 
doctor of law program according to the desire of the target group and (6) To 
recommend the faculty of law and Sukhothai Thammathirat Open University 
to open the doctor of law program which possess a high standard, quality and 
according to the desire of the target group 
 This research is a survey research by applying both qualitative and 
quantitative methodologies received from various sources. The quantitative 
research apply the survey methodologies and the tool employed in this research 
are opened and closed ended questionnaires including analyse information from 
the questionnaires by using the statistics results 
 This research found that most of the target groups 54.5% ; want to apply 
the doctor of law program while 31% of target groups  tend to apply this program. 
Whether the target groups decide to apply this program or not depending 
significantly on tuition fee. The long distance learning facilitates the nature of 
doctor of law study because it depends upon the self-learning disciplines. 
According to this study, the result shows that English skill is crucial for studying this 
program; thus, it is necessary to pass the English standard qualification. With regard 
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to program curriculum, the target group prefers limited amount of course works 
while conducting the dissertation at the same time However, the acceptance rate 
should be relevant to the capacity of the faculty of law, The tuition fee should be 
based on a lump sum payment. Moreover, the university should develop various 
facilities for example, academic database in order to support the doctor of law 
program effectively. 
 

Keywords : Doctor of Law Program, Study demand 
 
1. ความส าคัญของการวิจัย 
 ภายใต้สถานการณ์ทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจในปัจจุบัน การใช้กฎหมายเป็น
สิ่งจ้าเป็นอย่างยิ่งต่อการสร้างความชอบธรรมให้แก่สังคม บ้านเมือง การสร้างกฎ กติกาทาง
การเมือง และตอบสนองต่อระบบเศรษฐกิจการค้า ทั้งภายในและนอกประเทศ นอกจากนี้ การใช้
กฎหมายยังมีความส้าคัญต่อทุกองค์กร ไม่ว่าจะภาครัฐหรือเอกชนต่างก็มีความต้องการนักกฎหมาย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักกฎหมายที่มีความรู้ความช้านาญเฉพาะทาง อาทิ กฎหมายมหาชน กฎหมาย
ระหว่างประเทศ กฎหมายอาญาและการบริหารงานยุติธรรม และกฎหมายธุรกิจ ในแขนงต่าง ๆ 
เช่น กฎหมายแรงงานและการอุตสาหกรรม กฎหมายภาษีอากร กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน 
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ กฎหมายเกี่ยวกับพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ ในขณะที่ประเทศไทยยังขาดแคลนนักกฎหมายที่
ศึกษาวิจัยทางด้านนิติศาสตร์ชั้นสูงอีกเป็นจ้านวนมาก ซึ่งองค์กรที่ส้าคัญในการผลิตนักกฎหมายที่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และนักกฎหมายที่ท้าการศึกษาวิจัยนิติศาสตร์ชั้นสูง คือ มหาวิทยาลัยที่มี
หลักสูตรการเรียนการสอนในคณะนิติศาสตร์ 
 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าความต้องการนักกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง หรือนักวิจัยทางด้านนิติศาสตร์จะมีมาก แต่ปริมาณการผลิตนักกฎหมายดังกล่าวในชั้น
บัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะปริญญาเอกด้านนิติศาสตร์ยังมีจ้านวนจ้ากัดมาก โดยสถาบันอุดมศึกษาที่มี
การเปิดการเรียนการสอนกฎหมายมาก่อนคือ คณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีรากฐานในการผลิตบัณฑิตนิติศาสตร์
ในชั้นปริญญาตรีมาเป็นเวลานาน ต่อมาคือคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค้าแหง ซึ่งก็มีการผลิต
บัณฑิตทางด้านกฎหมายเป็นจ้านวนมาก แต่สถาบันการศึกษาที่กล่าวมานี้ก็ยังไม่สามารถผลิตนัก
กฎหมายในชั้นบัณฑิตศึกษาเพ่ือรองรับความต้องการของสังคมได้อย่างเพียงพอ จนกระทั่งใน
ปัจจุบันหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตและนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตมีการเปิดสอนทั้งมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ และมหาวิทยาลัยเอกชนหลายแห่ง ซึ่งมีข้อน่าสังเกตว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏหลายแห่งแม้จะเริ่ม
มีการเปิดการเรียนการสอนปริญญาตรีทางด้านนิติศาสตร์มาไม่นานนัก หากเทียบกับมหาวิทยาลัย
ของรัฐอ่ืน ๆ ที่มีการเปิดสอนมาเป็นเวลานาน แต่ก็ยังรีบผลักดันให้มีการเปิดการศึกษานิติศาสตร์ใน
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ชั้นบัณฑิตศึกษาเป็นจ้านวนมาก โดยเฉพาะการศึกษาในระดับปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิตต่อไป 
เนื่องจากเหตุผลด้านความขาดแคลนนักกฎหมายที่จบการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยเอกชนบางแห่งก็เล็งเห็นถึงความส้าคัญและความขาดแคลนนักกฎหมายดังกล่าว โดยมี
การเปิดหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตมาเป็นเวลากว่า 10 ปี แล้ว และบางแห่งได้มีการเปิด
หลักสูตรนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต อีกด้วย 
 โดยวัตถุประสงค์หลักของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านนิติศาสตร์ เพ่ือสร้างนัก
กฎหมายที่เป็นการต่อยอดจากการศึกษาในชั้นปริญญาตรีที่เป็นการศึกษากฎหมายอย่างกว้าง โดย
จะเน้นไปที่ประมวลกฎหมายสี่ฉบับที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ้าวัน กล่าวคือ ประมวลกฎหมายแพ่ ง
และพาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซ่ึงในชั้นปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต จะมีวิชาเลือกที่เป็น
กฎหมายเฉพาะ (ซึ่งมักจะนอกเหนือจากกฎหมายที่ได้ศึกษามาแล้วในชั้นปริญญาตรี) ให้นักศึกษาที่
สนใจได้เลือกเรียก หรือในหลักสูตรของบางมหาวิทยาลัยก็ได้มีการแบ่งสาขาของกฎหมาย เช่น 
สาขากฎหมายเอกชน สาขากฎหมายธุรกิจ สาขากฎหมายมหาชน สาขากฎหมายอาญา และสาขา
กฎหมายระหว่างประเทศ เป็นต้น ในขณะที่หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตจะเป็นการต่อยอด
การศึกษาในชั้นนิติศาสตรมหาบัณฑิตไปสู่การศึกษาระดับสุดท้ายแห่งศาสตร์นี้ เพ่ือสร้างความเข้ม
เข็งให้กับนักนิติศาสตร์ที่ผ่านการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษาในระดับปริญญาโทมาแล้ว ในการพัฒนา
ความรู้รูปแบบใหม่ทางวิชาการในลักษณะเป็นการวิเคราะห์ สังเคราะห์ น้ามาซึ่งการสร้าง
แนวความคิดทฤษฎีใหม่และนวัตกรรมทางด้านนิติศาสตร์ 
 สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้รับความเห็นชอบจาก ส้านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาให้เปิดหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี เมื่อวันที่  
19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 นับเป็นเวลากว่า 30 ปีแล้ว และเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2551 ที่สาขาวิชา
นิติศาสตร์ได้รับความเห็นชอบจากส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้เปิดสอนหลักสูตรนิติ
ศาสตรมหาบัณฑิต ที่สาขาวิชานิติศาสตร์ได้ผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ 
และประสบการณ์ที่เหมาะสมตามความต้องการของสังคม มีการพัฒนาบุคลากรในวงการกฎหมาย
ให้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์  ซึ่งทั้งบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่ส้าเร็จจากสาขาวิชา
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นที่ยอมรับของสังคมในวงกว้าง ทั้งภาครัฐและเอกชน 
ถึงคุณภาพและมาตรฐาน ท้ังทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนความพร้อมในการศึกษาต่อใน
ระดับการศึกษาท่ีสูงยิ่งขึ้น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
  ส้าหรับแผนการผลิตดุษฎีบัณฑิตทางด้านนิติศาสตร์  ของสาขาวิชานิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีเป้าหมายในการขยายโอกาสการศึกษาทางด้านนิติศาสตร์ ใน
ระดับดุษฎีบัณฑิต เพ่ือผลิตนักกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายเฉพาะทาง สามารถพัฒนา
องค์ความรู้ใหม่ ๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาทางกฎหมายที่มีความซับซ้อนของสังคมที่มีลักษณะเป็นพลวัต 
การประยุกต์ เชื่อมโยง และบูรณาการศาสตร์ทางด้านต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน การสร้างงานวิจัย 
บทความ ต้ารา ด้านนิติศาสตร์ เพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ อันเป็นการพัฒนากฎหมายและ
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น้าไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติ และที่ส้าคัญคือให้สังคมตระหนักถึงหลักการที่ส้าคัญทาง
กฎหมายที่เรียกว่าหลักนิติธรรม (Rule of Law) 
 บัณฑิตที่ส้าเร็จหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตนั้น เป็นที่ต้องการขององค์กรและ
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งของรัฐและเอกชน ทั้งองค์กรทางกฎหมาย อาทิอาจารย์ในคณะนิติศาสตร์ ทั้ง
ของรัฐและเอกชน นักวิจัยด้านกฎหมายที่ค่อนข้างขาดแคลน ที่ปรึกษากฎหมายเฉพาะด้าน หรือ
แม้แต่การปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศท่ีต้องการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายที่องค์กร
นั้นเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ในการผลิตนักกฎหมายในระดับดุษฎีบัณฑิตทางสาขาวิชานิติศาสตร์ก็ยังให้
ค ว า ม ส้ า คั ญ กั บ นั ก ก ฎ ห ม า ย ใ น ก ร ะ บ ว น ก า ร ยุ ติ ธ ร ร ม  อ า ทิ  
ผู้พิพากษาและพนักงานอัยการ ซึ่งทางคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (หรือ กต.) หรือแม้แต่
คณะกรรมการอัยการ (หรือ กอ.) มีการก้าหนดคุณสมบัติของผู้มีคุณสมบัติและคุณวุฒิที่ เอ้ือต่อการ
เข้ารับราชการในต้าแหน่งดังกล่าวที่เป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาปริญญาเอกทางด้านกฎหมายในประเทศ 
โดยไม่จ้าเป็นต้องมีประสบการณ์ในการท้างานด้านกฎหมายมาก่อน ซึ่งผู้ส้าเร็จการศึกษาในระดับ
ดุษฎีบัณฑิตทางนิติศาสตร์ท่ีเข้ารับการสอบในสนามการสอบเฉพาะที่มีชื่อเรียกว่า “สนามพิเศษ” 
หรือ “สนามจิ๋ว” มีสัดส่วนในการได้รับการคัดเลือกมากกว่าการสอนในสนามอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นที่
รับทราบกันเป็นอย่างดีในบรรดาผู้ประสงค์จะเข้าสอบเพ่ือบรรจุเป็นผู้พิพากษาหรือพนักงานอัยการ 
 ในปี 2557 มีบัณฑิตที่ส้าเร็จการศึกษาชั้นนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสต ร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แล้ว จ้านวน 42,088 คน และนิติศาสตรมหาบัณฑิต จ้านวน 478 
คน  โดยสาขาวิชานิติศาสตร์มียอดนักศึกษาท่ีรับเข้าสูงเป็นอันดับที่สอง รองจากสาขาวิชาวิทยาการ
จัดการ นอกจากนี้ จากการส้ารวจความต้องการศึกษาต่อของผู้ที่จะจบการศึกษาในสาขาวิชานิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พบว่ามีความประสงค์ที่จะเข้ารับการศึกษาในชั้นนิติศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นจ้านวนมาก (รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารส้ารวจความต้องการศึกษาต่อในส่วนถัดไป) ซึ่งนอกเหนือจากความต้องการศึกษาต่อใน
ชั้นนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ของผู้ที่ส้าเร็จการศึกษาในสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแล้ว 
สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ยังคาดหวังว่าความมีชื่อเสียงของสาขาวิชา 
ตลอดจนการได้รับการยอมรับในบรรดาประชาชนทั่วไป นักกฎหมาย และผู้ที่ เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
กฎหมาย จะให้การตอบรับในการแสดงความประสงค์เพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับนิติศาสตรดุษฎี
บัณฑิต เป็นอย่างดี นอกจากนี้สาขาวิชานิติศาสตร์มีความเชื่อมั่นในคณาจารย์ประจ้าที่มีคุณวุฒิจบ
การศึกษาปริญญาเอก จ้านวน 10 คน และก้าลังศึกษาในระดับปริญญาเอก ทั้งต่างประเทศและ
ภายในประเทศ อีกจ้านวน 10 คน สาขาวิชานิติศาสตร์เล็งเห็นถึงความช้านาญด้านกฎหมายเฉพาะ
ของคณาจารย์ที่เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง ทั้งภายในและต่างประเทศ มีประสบการณ์ที่สูงในการสอน
และวิจัยทางด้านนิติศาสตร์มาเป็นเวลานาน ซึ่งจะเป็นโอกาสอันดียิ่งที่คณาจารย์ผู้มี ความรู้ความ
เชี่ยวชาญดังกล่าวมาท้าการถ่ายทอดความรู้กับนักศึกษาในชั้นดุษฎีบัณฑิตต่อไป 
 
2. ผลการส ารวจความต้องการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560606

 (1)  กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มีความต้องการที่จะเข้าศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
คิดเป็นร้อยละ 54.5 มีกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ประสงค์จะเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้เพียงร้อยละ 13.5 
เท่านั้น 
 (2)  กลุ่มเป้าหมายที่จะให้ความสนใจจะเข้าศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คิดเป็น
ร้อยละ 31.0 ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับเงื่อนไขความพร้อมในด้านต่าง ๆ  
 (3)  กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นในคุณภาพของระบบการศึกษาทางไกลใน
ระดับปานกลางถึงมาก คิดเป็นร้อยละ 87.5 มีความเชื่อม่ันในระดับน้อย เพียงร้อยละ 12.5 เท่านั้น 
 (4)  กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เห็นว่าระบบการศึกษาทางไกลเหมาะสมกับการศึกษา
หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตในระดับปานกลางถึงมาก คิดเป็นร้อยละ 79.0 เห็นว่ามีความ
เหมาะสมในระดับน้อย เพียงร้อยละ 21.0 เท่านั้น 
 (5)  กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เห็นว่าคุณสมบัติของผู้จะเข้าเรียนหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎี
บัณฑิตต้องผ่านการวัดความรู้ภาษาอังกฤษตามระบบมาตรฐานมาก่อน คิดเป็นร้อยละ 59.0 ส่วนที่
เหลือร้อยละ 41.0 เห็นว่าเข้ามาเรียนก่อนแล้วสอบผ่านในภายหลังก็ได้ 
 (6)  กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เห็นว่าระบบการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎี
บัณฑิต ควรมีการเรียนภาคทฤษฎีพร้อมท้าดุษฎีนิพนธ์ คิดเห็นร้อยละ 74.3 ส่วนที่เห็นว่าควรท้า
ดุษฎีนิพนธ์เพียงอย่างเดียวมีเพียงร้อยละ 25.7 เทา่นั้น 
 (7)  กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เห็นว่าควรรับนักศึกษาเข้าเรียนหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎี
บัณฑิตรุ่นละประมาณ 10 ถึง 25 คน คิดเป็นร้อยละ 83.8 ส่วนที่เหลือเพียงร้อยละ 7.8 และ 8.7 
ให้รับจ้านวนน้อยและมากกว่า ตามล้าดับ 
 (8)  กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เห็นว่าควรจ่ายค่าเล่าเรียนในลักษณะจ่ายต่อหน่วยกิต ต่อ
วิชา เหมาจ่ายต่อเทอม หรือเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร (จ่ายในอัตราที่ถูกกว่าทั้ง 2 ลักษณะข้างต้น) 
ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน กล่าวคือ ร้อยละ 29.5 ร้อยละ 33.5 และร้อยละ 37.0 ตามล้าดับ 
 (9)  กลุ่มเป้าหมายให้ข้อเสนอแนะที่ส้าคัญ คือ ควรเปิดหลักสูตรนิติศาตรดุษฎีบัณฑิต
โดยเร็ว ร้อยละ 40.9 รองลงไปคือ ควรจัดเก็บค่าเล่าเรียนในระดับที่พอสมควรและผ่อนช้าระได้ 
ร้อยละ 25.0 ควรปรับปรุงการบริการทั้งทางด้านวิชาการและด้านธุรการอ่ืน ๆ ร้อยละ 21.6 และ
ควรปรับปรุงและขยายเครือข่ายอินเทอร์เนตให้สะดวกและรวดเร็ว 
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3. อภิปรายผลการส ารวจความต้องการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
 1.  กลุ่มเป้าหมายจ้านวนมากที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
ด้วยเหตุผลส้าคัญเพ่ือเพ่ิมวิทยฐานะให้ตนเอง มุ่งสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา เพ่ิมพูนความรู้ให้
กว้างขวางและลุ่มลึก รวมทั้งเป็นนักวิชาการในระดับประเทศหรือสากล 
 อนึ่ง กลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตของสถาบันอ่ืนและของ 
มสธ. ทั้งที่ก้าลังศึกษาอยู่และคาดว่าใกล้จะจบการศึกษาแล้ว ก็มีความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตร
นิติสาสตรดุษฎีบัณฑิตในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน มีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยไม่ถือเป็นนัยส้าคัญทาง
สถิติ 
 ส้าหรับกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ประสงค์จะศึกษาต่อในหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
มีจ้านวนน้อย เพียงร้อยละ 14.5 เท่านั้น 
 2.  กลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่มีความพร้อม แต่มีความสนใจที่จะเข้าศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตมีจ้านวนพอสมควร คิดเป็นร้อยละ 31.1 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมในด้านค่าใช้จ่ายเป็น
ส้าคัญ รองลงมาคือความพร้อมในด้านเวลาและคุณวุฒิ ทั้งนี้เพราะกลุ่มเป้าหมายตระหนักว่า
การศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตย่อมต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่ายสูงกว่าในระดับมหาบัณฑิต 
 กลุ ่มนี ้มีข้อที ่น ่าสังเกตคือ กลุ ่มเป้าหมายที่เป็นนักศึกษานิติศาสตรมหาบัณฑิตของ
สถาบั น อ่ื น  มี ความกั ง วล ในเรื่ องความพร้ อมด้ านค่ า ใช้ จ่ ายน้ อยกว่ านั กศึ กษาของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งอาจเป็นเพราะนักศึกษาของสถาบันอ่ืน มีค่าใช้จ่ายในการศึกษาใน
อัตราที่สูงอยู่แล้วนั่นเอง 
 3.  กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นในคุณภาพของระบบการศึกษาทางไกลในระดับ
ปานกลางถึงมาก มีความเชื่อมั่นในระดับน้อยเป็นสัดส่วนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ทั้ งนี้ เพราะ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการศึกษาทางไกลที่มีชื่อเสียงเป็นที่
ยอมรับอย่างกว้างขวางอยู่แล้ว ทั้งในและต่างประเทศ 
 กลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มีความเชื่อมั่นในระบบการศึกษาทางไกลในสัดส่วนที่สูงกว่านักศึกษาของสถาบันอ่ืน โดยเฉพาะ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่คาดว่าจะจบการศึกษาแล้วส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่น
ในระดับมากเลยทีเดียว เหตุผลที่เป็นเช่นนี้เพราะนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มี
ประสบการณ์ตรงกับคุณภาพการศึกษาในระบบทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอยู่แล้ว
นั่นเอง 
 4.  กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เห็นว่าระบบการศึกษาทางไกลเหมาะสมกับหลักสูตรนิติ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิตในระดับปานกลางถึงมาก มีสัดส่วนเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่เห็นว่ามีความ
เหมาะสมในระดับน้อย ทั้งนี้เพราะกลุ่มเป้าหมายตระหนักว่าการศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิตเน้น
การศึกษาหาความรู้และการค้นคว้าวิจัยด้วยตนเองอยู่แล้ว 
 กลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักศึกษานิติศาสตรมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมี
ความเห็นว่าระบบการศึกษาทางไกลมีความเหมาะสมกับการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
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ใ น สั ด ส่ ว น ที่ สู ง ก ว่ า นั ก ศึ ก ษ า ข อ ง ส ถ า บั น อ่ื น  โ ด ย เ ฉ พ า ะ อ ย่ า ง ยิ่ ง นั ก ศึ ก ษ า ข อ ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่คาดว่าจะจบการศึกษาแล้ว ทั้งนี้เพราะการมีประสบการณ์ตรงกับ
คุณภาพการศึกษาในระบบทางไกลกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อยู่แล้วเช่นเดียวกันกับความ
เชื่อมั่นในคุณภาพของระบบการศึกษาทางไกลนั่นเอง 
 5.  กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เห็นว่าคุณสมบัติของผู้เรียนหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ต้องผ่านการวัดความรู้ภาษาอังกฤษตามระบบมาตรฐานมาก่อน แต่กลุ่มเป้าหมายที่เห็นว่าเข้ามา
เรียนก่อนแล้วสอบผ่านในภายหลังก็ได้มีถึงร้อยละ 41.0 ซึ่งเป็นสัดส่วนไม่น้อยทีเดียว จะเห็นได้ว่า
นักศึกษาส่วนใหญ่ตระหนักในความส้าคัญของความรู้ภาษาอังกฤษต่อการเรียนในระดับดุษฎีบัณฑิต
ซึ่งเป็นการศึกษาในเชิงลึก จ้าเป็นต้องศึกษาค้นคว้าจากต้าราและเอกสารภาษาอังกฤษเป็นส้าคัญ 
แต่ก็มีนักศึกษาอีกส่วนหนึ่งที่เห็นว่าเข้ามาเรียนก่อนแล้วพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษไปพร้อมกันก็ได้ 
 กรณีคุณสมบัติการผ่านการวัดความรู้ภาษาอังกฤษนี้ กลุ่ มเป้าหมายที่เป็นนักศึกษา
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตของสถาบันอ่ืนและของ มสธ. มีความคิดเห็นเป็นสัดส่วนที่แทบจะไม่
แตกต่างกัน 
 6.  กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เห็นว่าระบบการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
ควรมีการเรียนภาคทฤษฎีพร้อมท้าวิทยานิพนธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ งเรียนภาคทฤษฎีเท่าที่จ้าเป็น
เท่านั้น ซึ่งเห็นได้ว่ากลุ่มเป้าหมายต้องการเสริมความรู้ในกระบวนวิชาที่จ้าเป็นและจะเป็นประโยชน์
ในการท้าดุษฎีนิพนธ์ด้วย 
 กรณีระบบการเรียนการสอนนี้  กลุ่มเป้าหมายที่ เป็นนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร
มหาบัณฑิตของสถาบันอ่ืนและของ มสธ. มีความเห็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยมีความเห็นใน
สัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน 
 7.  กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เห็นว่าควรรับนักศึกษาเข้าเรียนหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
รุ่นละประมาณ 10 ถึง 25 คน โดยนักศึกษากลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร
มหาบัณฑิตของสถาบันอ่ืนและของ มสธ. มีความเห็นไปในแนวทางเดียวกัน ทั้งนี้เพราะการเรียนใน
ระดับดุษฎีบัณฑิตเน้นกระบวนการที่เข้มข้น การรับนักศึกษาจ้านวนมากเกินไปอาจกระทบต่อ
คุณภาพของการเรียนการสอนได้ 
 8.  กลุ่มเป้าหมายทั้งที่เป็นนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตของสถาบันอ่ืนและ
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเห็นว่าควรจ่ายค่าเล่าเรียนในลักษณะจ่ายต่อหน่วยกิตต่อวิชา 
เหมาจ่ายต่อเทอม หรือเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร (จ่ายในอัตราที่ถูกกว่าทั้ง 2 ลักษณะข้างต้น) ใน
สัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกลุ่มเป้าหมายตระหนักอยู่แล้วว่าการที่จะเข้าศึกษาใน
ระดับดุษฎีบัณฑิตต้องมีพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจที่พอจะรับภาระค่าใช้จ่ายได้พอสมควร และไม่ว่าจะ
เป็นการจ่ายลักษณะใดก็ไม่แตกต่างกันมากนักนั่นเอง 
 9.  กลุ่มเป้าหมายที่ตอบค้าถามเป็นทั้งนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และของสถาบันอื่น จึงให้ค้าแนะน้าได้อย่างชัดเจน ครอบคลุม และ
ลุ่มลึก ซึ่งจัดกลุ่มได้ 8 ประการ ตามล้าดับความส้าคัญ ได้แก่ (1) ควรเปิดหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎี
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บัณฑิตโดยเร็ว  (2) ควรจัดเก็บค่าเล่าเรียนในระดับที่พอสมควรและผ่อนช้าระได้  (3) ควรปรับปรุง
การบริการ ทั้งทางด้านวิชาการและด้านธุรการอ่ืน ๆ  (4) ควรปรับปรุงและขยายเครือข่ายอินเทอร์
เนตให้สะดวกและรวดเร็ว  (5) ควรจัดระบบการให้ค้าปรึกษา การติดต่อสื่อสารกับอาจารย์ และ
มหาวิทยาลัยให้สะดวกขึ้น  (6) ควรพัฒนาระบบช่วยค้นคว้าวิจัย ทั้งในและต่างประเทศ  (7) ควรมี
แหล่งทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนและการค้นคว้าวิจัยต่าง ๆ  (8) ควรพิจารณาเปิดรับนักศึกษาจากผู้ที่
จบจาก มสธ. และจากสถาบันอ่ืนอย่างเท่าเทียม 
 
4. ข้อเสนอแนะ 
 ผลจากการศึกษาความต้องการศึกษาหลักสตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะต่อการตัดสินใจเปิดหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
  คณะผู้วิจัยเห็นว่ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชควรเปิดหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎี
บัณฑิตโดยเร็ว ทั้งนี้เพราะกลุ่มเป้าหมายที่ท้าการส้ารวจมีความต้องการที่จะเข้าศึกษาหลักสูตรนี้
เป็นจ้านวนมาก คิดเป็นร้อยละ 54.5 และกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่มีความพร้อม แต่มีความสนใจที่จะ
ศึกษาหลักสูตรนี้เป็นจ้านวนพอสมควร คิดเป็นร้อยละ 31.0 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมทางด้าน
ค่าใช้จ่าย เวลา คุณวุฒิ และคุณสมบัติ 
  จึงเห็นได้อย่างชัดเจนว่า การเปิดหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตมีผู้ประสงค์จะเข้า
ศึกษาเป็นจ้านวนมาก จนคาดได้ว่าจะมีจ้านวนเกินกว่าขีดความสามารถของสาขาวิชานิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะรองรับได ้
  ยิ่งกว่าน้ัน การเปิดหลักสูตรนี้โดยเร็วจะเป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งตรงกับภารกิจหลักของทางมหาวิทยาลัย เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน ต่อหน่วยงาน 
และองค์การที่เกีย่วข้อง ตลอดจนเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศชาติโดยรวม 
  ส้าหรับจ้านวนนักศึกษาที่จะเปิดรับ ในเบื้องต้นควรเปิดรับประมาณปีละ 10 ถึง 25 คน 
ตามผลส้ารวจซึ่งก็ข้ึนอยู่กับขีดความสามารถและความพร้อมของสาขาวิชานิติศาสตร์เป็นส้าคัญ 
 2.  ข้อเสนอแนะท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน 
  (1)  คุณสมบัติของผู้เข้าเรียนหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตต้องผ่านการวัดความรู้
ภาษาอังกฤษตามระบบมาตรฐาน ตามเกณฑ์ที่ส้านักงานการอุดมศึกษา (สกอ.) และมหาวิทยาลัย
ก้าหนด อย่างไรก็ดี ถ้าเป็นไปได้ควรพิจารณาเปิดช่องให้เข้ามาเรียนก่อนแล้วพัฒนาไปพร้อมกัน
เพ่ือให้สอบผ่านในภายหลัง เพราะมีกลุ่มเป้าหมายถึงร้อยละ 41.0 ที่เห็นด้วยดังกล่าวมาแล้ว หาก
เปิดช่องดังกล่าวได้จะเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กว้างขึ้นตามปณิธานของมหาวิทยาลัย 
  (2)  ในปีแรกควรเปิดหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตแบบ 1.1 คือ แบบที่ท้าดุษฎี
นิพนธ์เพียงอย่างเดียวและมีการสอนภาคทฤษฎีบางวิชาโดยไม่มีหนว่ยกิตก่อน และเปิดสอนแบบ 
2.1 ในปีถัดไป คือ แบบที่มีการศึกษาภาคทฤษฎีโดยนับหน่วยกิตบางวิชาและต้องท้าดุษฎีนิพนธ์ด้วย 
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  (3)  การจัดเก็บค่าเล่าเรียน จะเก็บลักษณะจ่ายต่อหน่วยกิต เหมาจ่ายต่อเทอม หรือ
เหมาจ่ายตลอดหลักสูตรก็ได้ แต่ควรจัดเก็บในอัตราที่พอสมควรและเปิดโอกาสให้ผ่อนช้าระได้ 
รวมทั้งจัดหาแหล่งทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนและการค้นคว้าวิจัยต่าง ๆ  
  (4)  ควรพัฒนาระบบฐานข้อมูลทางวิชาการ และการเข้าถึงข้อมูลส้าหรับการ
ค้นคว้าวิจัย ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งปรับปรุงและขยายเครือข่ายอินเทอร์เนตให้สะดวกและ
รวดเร็ว  
  (5)  ควรปรับปรุงการบริหาร ทั้งทางด้านวิชาการและด้านธุรการอ่ืน ๆ รวมทั้งจัดระบบ
ให้ค้าปรึกษา ตลอดจนการติดต่อสื่อสารกับอาจารย์และมหาวิทยาลัยให้สะดวกข้ึน 
 3.  ข้อเสนอแนะในการเตรียมการเปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
 คณะผู้วิจัยเห็นว่า มหาวิทยาลัยควรด้าเนินการและสนับสนุนให้มีการเปิดสอนหลักสูตร
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตตามท่ีสาขาวิชานิติศาสตร์เสนอ 
 ส้าหรับคณาจารย์ผู้สอนนั้น นอกจากคณาจารย์ประจ้าหลักสูตรแล้วควรจัดเตรียม
คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิหรือคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไว้ให้เพียงพอ 
 ในส่วนของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนั้น ควรประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายได้ทราบ
อย่างทั่วถึงและเริ่มประชาสัมพันธ์ก่อนการเปิดหลักสูตรอย่างน้อย 6 เดือน เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้มี
เวลาเตรียมการให้พร้อมในทุกด้าน 
 4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าโครงการความร่วมมือ 
  คณะผู้วิจัยเห็นว่า ควรจัดท้าโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสถาบัน องค์กร 
หรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งในทางวิชาการ การบริหารจัดการ หรือความร่วมมืออ่ืนๆ ในทุกด้าน ทั้ง
ภายในและต่างประเทศ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์แก่ทุกฝ่าย รวมถึงประเทศชาติโดยรวม 
 5. ข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาคณาจารย์ 
  คณะผู้วิจัยเห็นว่าสาขาวิชานิติศาสตร์ และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชต้องส่งเสริม
และสนับสนุนด้านการเงินอย่างเพียงพอเพ่ือให้คณาจารย์สามารถศึกษาหลักสูตรระยะสั้นทาง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการอบรม ประชุม สัมมนา และดูงานทางวิชาการทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยเฉพาะทุนในการท้าวิจัยเพ่ือพัฒนาคณาจารย์ให้มีความรู้ความสามารถอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งนี้เพ่ือให้การเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด 
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การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการรู้สารสนเทศ 
ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสานและการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน  

ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
DEVELOPMENT OF AN ENRICHMENT CURRICULUM FOR ENHANCING 

INFORMATION LITERACY ACCORDING TO THE BLENDED LEARNING AND 
BRAIN-BASED LEARNING CONCEPTS FOR UPPER SECONDARY SCHOOL 

STUDENTS 
 

รุ่งทิวา ปุณะตุง  อุษา ปราบหงษ์ ประยูร บุญใช้ 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือ 1) ศึกษามาตรฐานและตัวชี้วัดของการรู้สารสนเทศ     
2) พัฒนาหลักสูตรเสริมเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการรู้สารสนเทศตามแนวคิดการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานและการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ  
3) ศึกษาผลการทดลองใช้หลักสูตร กลุ่มตัวอย่างในการทดลองครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายที่เป็นสมาชิกชุมนุมสารสนเทศ โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา “กรป.กลางอุปถัมภ์” สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 37 คน โดยเลือกแบบ
เจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบทดสอบความสามารถในการรู้สารสนเทศ และ 2) 
แบบประเมินความพึงพอใจ ด าเนินการทดลองแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลังการทดลอง สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าทดสอบที  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) มาตรฐานและตัวชี้วัดของการรู้สารสนเทศที่พัฒนาขึ้นมีคุณลักษณะ 
ที่ต้องการเสริมสร้างอยู่ในระดับมาก ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 
ความสามารถด้านสารสนเทศพ้ืนฐาน ประกอบด้วย 2 มาตรฐาน 6 ตัวชี้วัด องค์ประกอบที่ 
2 ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ประกอบด้วย 2 มาตรฐาน 7 ตัวชี้วัด และองค์ประกอบที่ 
3 ความรับผิดชอบต่อการใช้สารสนเทศในสังคม ประกอบด้วย 2 มาตรฐาน 5 ตัวชี้วัด                 
2) องค์ประกอบของหลักสูตรมี 9 ประการ คือ ที่มาและความส าคัญ แนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐาน 
หลักการ จุดมุ่งหมาย มาตรฐานและตัวชี้วัดของการรู้สารสนเทศ โครงสร้างเนื้อหา กระบวนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล 3) ผลการทดลองใช้หลักสูตร 
                                                           
 


 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิจัยหลักสตูรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราช

ภัฏสกลนคร  
 


 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 


 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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พบว่าความสามารถในการรู้สารสนเทศของนักเรียนหลังเรียนตามหลักสูตรสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 และความพึงพอใจของนักเรียนต่อการ
เรียนตามหลักสูตรอยู่ในระดับมาก  
 
ค าส าคัญ: หลักสูตรเสริม, ความสามารถในการรู้สารสนเทศ, การเรียนรู้แบบผสมผสาน,  
              การเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน   
 

ABSTRACT 
 The purposes of this study were: 1) to investigate standards and indicators 
of information literacy, 2) to develop an enrichment curriculum for enhancing 
information literacy according to the blended learning and brain-based learning 
concepts for upper secondary school students, and 3) to examine the results of 
experiment in using the curriculum. The procedure of this study comprised 3 stages: 
1) investigating basic data, 2) developing a curriculum, and  
3) experimenting in use of the curriculum. The one group pretest-posttest research 
design was used to experiment with the target group of 37 upper secondary school 
students. Data were analyzed both quantitatively and qualitatively. The instruments 
used were a developed curriculum and curriculum usage manual, a test of 
information literacy, and a form for assessing students’ satisfaction with learning. 
Statistics used in data analysis were mean, standard deviation, t-test for dependent 
samples, whose statistical significance was determined at the .05 level through the 
use of a statistical package. 
 Findings of study were as follows: 
  1. The developed standards and indicators of information literacy had 
characteristics needed for enhancement at high level, which comprised 3 elements 
of abilities with 6 standards and 18 indicators as the following: 
   1.1 Element 1: Ability in basic information with 2 standards and 6  
indicators, 
   1.2 Element 2: Ability in self-learning with 2 standards and 7 
indicators, 
   1.3 Element 3: Responsibility for using information in society with 2 
standards and 5 indicators. 
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  2. The developed curriculum was an enrichment curriculum provided to 
students aiming to develop upper secondary school students’ information literacy 
through the use of blended learning and brain-based learning concepts. The 
process of learning activity organization employed two types of blended learning – 
face-to-face learning and online teaching and learning. It took 40 hours throughout 
the curriculum. The curriculum contained 6 units of learning. The learning activity 
organization process consisted of 8 steps: 1) stimulate learning, 2) choose the 
points, 3) plan to discover, 4) learn it, 5) present it inside the group, 6) create works, 
7) present the works of group, and 8) assess what learned. The curriculum consisted 
of 9 components: 1) the original and significance, 2) basic concepts and theories, 3) 
principles, 4) objectives,  
5) standards and indicators of information literacy, 6) content structure,  
7) learning activity organization process, 8) media and sources of learning, and  
9) measurement and evaluation. 
  3. Results of experiment in using the curriculum were found as follows: 
   3.1 Students’ information literacy after learning was significantly  
higher than that before learning at the .05 level and the mean score passed the 
criterion of 80 out of 100. 
   3.2 Students’ satisfaction with learning according to the curriculum was 
at high level. 
 
Keywords: Enrichment Curriculum, Information Literacy, Blended Learning,  
   Brain-based Learning 
 
1. บทน า 
 การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตต์บวกกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบโทรคมนาคม ส่งผลให้การผลิตและการใช้สารสนเทศมีการขยายตัวในปริมาณ
ที่เพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ท าให้สังคมในปัจจุบันเป็นสังคมสารสนเทศ บุคคลจึงต้องมี
การปรับตัวให้เป็นผู้ที่รู้จักแสวงหาความรู้ เรียนรู้ตลอดเวลา รู้จักใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศเป็น
เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจคัดเลือกสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง ทักษะเหล่านี้คือ การรู้
สารสนเทศ (Information literacy) ซึ่งเป็นความสามารถของบุคคลในการรู้ถึงความต้องการ
สารสนเทศ ความสามารถในการวิเคราะห์ ก าหนดแหล่งสารสนเทศ  การเข้าถึงสารสนเทศที่
ต้องการ การประเมินและการใช้สารสนเทศที่ค้นคว้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ(สมาน ลอยฟ้า,2545) 



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560614

  

การด าเนินการดังกล่าวจะประสบผลส าเร็จได้นั้นจ าเป็นต้องน าเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสาร และ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย โดยการเรียนการสอนบนเว็บ (Web-Based Instruction) 
ซ่ึงเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในระบบอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการออกแบบและ
การจัดการเรียนการสอน สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามความต้องการ สามารถ
ตอบสนองการเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวาง และยังเป็นการสนองตอบแนวคิดในการจัดการเรียนการ
สอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญอีกด้วย ซึ่งผู้ เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้โดยวิธีการเรียนรู้ที่
หลากหลายและเกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่  (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ,2550)   
ซึ่งสอดคล้องกับนักการศึกษา (สุจิตรา เขียวศรี,2550) ที่ได้กล่าวว่า การเรียนรู้โดยการใช้กระดาน
สนทนา (Web Board) การสนทนาผ่านเฟสบุ๊ค (Facebook) ท าให้ผู้เรียนมีโอกาสแสดงความ
คิดเห็นได้มากขึ้น กิจกรรมการเรียนการสอนจึงเป็นไปอย่างทั่วถึงเป็นลักษณะการเรียนที่ตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและศักยภาพทางการเรียนรู้ของผู้เรียน เนื่องจากผู้เรียนสามารถเข้า
ศึกษา ทบทวนเนื้อหา และท าแบบฝึกหัดด้วยตนเองได้ แต่การเรียนบนเว็บยังมีข้อจ ากัดอยู่หลาย
ประการ ดังนั้นการจัดการเรียนแบบผสมผสานระหว่างการเรียนบนเว็บกับการเรียนในชั้นเรียน จึง
เป็นวิธีการเรียนการสอนที่สามารถจะน ามาพัฒนาผู้เรียนเพ่ือการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ ซึ่ง
การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) เป็นรูปแบบการสอนอึกรูปแบบหนึ่งที่น ามาใช้ใน
การเรียนรู้ในปัจจุบันเพ่ือการสร้างองค์ความรู้ได้อย่างหลากหลาย เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ทางการเรียนให้มากขึ้น และจากการศึกษาค้นคว้า (ธีรพงษ์ แสงสิทธิ์, 2550) พบว่าสมองของคนเรา
เป็นตัวบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพการเรียนรู้ของมนุษย์ ดังนั้นการจัดกิจกรรมในการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับการท างานของสมองเพ่ือให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งส าคัญ ควรท าความ
เข้าใจความรู้เกี่ยวกับสมองซึ่งเป็นเครื่องมือในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้  เพ่ือสร้างศักยภาพ
สูงสุดในการเรียนรู้ของมนุษย์ ภายใต้แนวคิดที่ว่าทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ และพร้อมที่จะเรียนรู้มา
ตั้งแต่ก าเนิด ดังนั้นผู้วิจัยในฐานะที่เป็นผู้สอนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จึงมีความ
สนใจที่จะพัฒนาหลักสูตรเสริมเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการรู้สารสนเทศตามแนวคิดการ
เรียนรู้แบบผสมผสานและการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐาน  เพ่ือเป็นการเสริมสร้างทักษะ
ความสามารถในการรู้สารสนเทศของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายต่อไป  
 

2. วัตถปุระสงคก์ารวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษามาตรฐานและตัวชี้วัดของการรู้สารสนเทศส าหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 2.2 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรเสริมเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการรู้สารสนเทศตามแนวคิด
การเรียนรู้แบบผสมผสานและการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 
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 2.3 เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้หลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการรู้
สารสนเทศตามแนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสานและการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานส าหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นอย่างไร ในประเด็นต่อไปนี้  
  2.3.1 เปรียบเทียบความสามารถในการรู้สารสนเทศของนักเรียนก่อนและหลังเรียน
ตามหลักสูตร 
  2.3.2 ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนตามหลักสูตร 
 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
 3.1 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ประชากร คือ นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา “กรป.กลางอุปถัมภ์” สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 440 คน และกลุ่มเป้าหมายในการ
ทดลอง คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เป็นสมาชิกชุมนุมสารสนเทศ โรงเรียนบ้านนาคู
พัฒนา “กรป.กลางอุปถัมภ์” จ านวน 37 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง   
 3.2 ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย ตัวแปรต้น คือ การใช้หลักสูตรเสริมเพ่ือ
เสริมสร้างความสามารถในการรู้สารสนเทศตามแนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสานและการเรียนรู้โดย
ใช้สมองเป็นฐานส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  และตัวแปรตาม ประกอบด้วย 
ความสามารถในการรู้สารสนเทศของนักเรียน และความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนตาม
หลักสูตร  
 3.3 ขอบเขตด้านเนื้อหา เกี่ยวกับหลักสูตรเสริมเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการรู้
สารสนเทศตามแนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสานและการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานส าหรับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
 3.4 ขอบเขตด้านระยะเวลาในการทดลอง คือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559       ใน
โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา “กรป.กลางอุปถัมภ์” สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
24 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การด าเนินการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 3 ระยะ ดังนี้ 
  ระยะที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นในการพัฒนาหลักสูตร แบ่งเป็น  
2 ขั้นตอน ประกอบด้วย 
   ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาแนวคิดการรู้สารสนเทศ และมาตรฐานและตัวชี้วัดของการรู้สารสนเทศ 
โดยการวิเคราะห์เอกสารและสรุปองค์ความรู้ 
   ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของ
การรู้สารสนเทศ แล้ววิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  ระยะที่ 2 การพัฒนาหลกัสูตรเสริม แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
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   ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรเสริม การเรียนรู้แบบผสมผสาน  
การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน และแนวคิดการรู้สารสนเทศ โดยการวิเคราะห์เอกสารและสรุป 
องค์ความรู้ 
   ขั้นตอนที่ 2 ยกร่างหลักสูตรเสริม โดยการสังเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐาน 
เพ่ือก าหนดเป็นองค์ประกอบและสาระส าคัญของแต่ละองค์ประกอบของหลักสูตร 
   ขั้นตอนที่ 3 ยกร่างคู่มือประกอบการใช้หลักสูตรเสริม โดยการสังเคราะห์แนวคิดและ
ทฤษฎีพ้ืนฐานเพ่ือก าหนดเป็นองค์ประกอบและสาระส าคัญของแต่ละองค์ประกอบของคู่มือประกอบการ
ใช้หลักสูตร   
   ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบคุณภาพร่างหลักสูตรและคู่มือประกอบการใช้หลักสูตรเสริม
โดยผู้เชี่ยวชาญแล้ววิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   ขั้นตอนที่ 5 ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรและคู่มือประกอบการใช้หลักสูตรเสริม 
  ระยะที่ 3 การทดลองใช้หลักสูตรเสริม แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย 
   ขั้นตอนที่  1 เตรียมการก่อนการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม โดยนัดประชุม
กลุ่มเป้าหมายในการทดลองใช้หลักสูตร เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ และรายละเอียดของกิจกรรมการ
เรียนการสอนตามหลักสูตร และทดสอบความสามารถในการรู้สารสนเทศของนักเรียนก่อนการเรียน
การสอนตามหลักสูตร ประชากร คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านนาคู
พัฒนา “กรป.กลางอุปถัมภ์” สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ปีการศึกษา 
2559 จ านวน 440 คน และกลุ่มเป้าหมายในการทดลอง คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่
เป็นสมาชิกชุมนุมสารสนเทศ โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา “กรป.กลางอุปถัมภ์” จ านวน 37 คน ได้มา
โดยการเลือกแบบเจาะจง  
   ขั้นตอนที่ 2 ทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม โดยใช้รูปแบบการทดลองแบบกลุ่มเดียวมี
การทดสอบก่อนและหลังการทดลอง กับกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการทดลอง จ านวน 37 คน โดยการ
เรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่  1-6 จ านวน 40 ชั่วโมง ตามหลักสูตรก าหนด จากนั้นทดสอบ
ความสามารถในการรู้สารสนเทศ และวัดความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนตามหลักสูตร 
   ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาผลการทดลองใช้หลักสูตรเสริม ในประเด็นดังนี้ 
    1. วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนทดสอบความสามารถ
ในการรู้สารสนเทศของนักเรียนก่อนและหลังการเรียนตามหลักสูตร แล้วทดสอบความแตกต่างโดย
ใช้สถิติทดสอบทแีบบไม่อิสระ  
    2. วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนประเมินความ 
พึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนตามหลักสูตร แล้วน ามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์คือ ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 
3.51 ขึ้นไป มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน   1   
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5. สรุปผลการวิจัย 
 5.1 ผลการศึกษามาตรฐานและตัวชี้วัดของการรู้สารสนเทศของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย สรุปได้ 3 องค์ประกอบ 6 มาตรฐานการเรียนรู้  18 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 1 ความสามารถด้านสารสนเทศพ้ืนฐาน ประกอบด้วย 2 มาตรฐาน 6 ตัวชี้วัด 
องค์ประกอบที่ 2 ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ประกอบด้วย 2 มาตรฐาน 7 ตัวชี้วัด และ
องค์ประกอบที่ 3 ความรับผิดชอบต่อการใช้สารสนเทศในสังคม ประกอบด้วย 2 มาตรฐาน 5 
ตัวชี้วัด 
 5.2 หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเป็นหลักสูตรเสริมที่จัดให้กับนักเรียนโดยมีจุดมุ่งหมายในการ
พัฒนาความสามารถในการรู้สารสนเทศของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้แนวคิดการ
เรียนแบบผสมผสานและการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน  กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใช้
รูปแบบการเรียนรู้ผสมผสานกัน 2 รูปแบบ คือ การเรียนการสอนแบบ Face to face และการเรียน
การสอนแบบ Online ใช้เวลาตลอดหลักสูตร 40 ชั่วโมง มีเนื้อหา 6 หน่วยการเรียนรู้ และ           มี
องคป์ระกอบหลักสูตร 9 ประการ ได้แก ่1) ที่มาและความส าคัญ 2) แนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐาน  
3) หลักการ 4) จุดมุ่งหมาย 5) มาตรฐานและตัวชี้วัดของการรู้สารสนเทศ 6) โครงสร้างเนื้อหา  
7) กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  8) สื่อและแหล่งเรียนรู้ และ 9) การวัดและประเมินผล 
 5.3 ผลการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม พบว่า 
  5.3.1 ความสามารถในการรู้สารสนเทศของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 
  5.3.2 ความพึงพอใจของของเรียนต่อการเรียนตามหลักสูตรอยู่ในระดับมาก 
 

6. อภิปรายผล 
 6.1 หลักสูตรเสริมที่ พัฒนาขึ้นครั้ งนี้  เป็นหลักสูตรที่มีจุดหมายเพ่ือให้ผู้ เรียนมี
ความสามารถในการรู้สารสนเทศ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ความสามารถด้านสารสนเทศพ้ืนฐาน 
ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง  และความรับผิดชอบต่อการใช้สารสนเทศในสังคม            
มีมาตรฐานการรู้สารสนเทศ 6 มาตรฐาน และตัวชี้วัดของการรู้สารสนเทศ จ านวน 18 ตัวชี้วัด    จะ
เห็นได้ว่าเมื่อใช้หลักสูตรนี้จะสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการรู้สารสนเทศได้ ทั้งนี้เป็น
เพราะว่าหลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรที่มีลักษณะเนื้อหาที่กว้างและลึกมากกว่าหลักสูตรปกติ และเป็น
หลักสูตรที่เสริมสร้างทั้งความรู้ความสามารถ ทักษะ และเจตคติต่อการรู้สารสนเทศของผู้เรียน และ
มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง เพ่ือให้
ผู้เรียนได้ค้นพบ ยอมรับและเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพ
จริง โดยการประเมินความสามารถในการรู้สารสนเทศ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการใช้หลักสูตร  
 6.2 จากผลการพัฒนาหลักสูตรนี้ท าให้ได้หลักสูตรเสริมที่มีองค์ประกอบ 9 ประการ คือ  
ท่ีมาและความส าคัญของหลักสูตร แนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐาน หลักการของหลักสูตร จุดมุ่งหมาย
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ของหลักสูตร มาตรฐานและตัวชี้วัดของการรู้สารสนเทศ โครงสร้างเนื้อหา กระบวนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล โดยมีโครงสร้างเนื้อหา 6 หน่วยการ
เรียนรู้ ได้แก่ การรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตระหนักถึงความต้องการสารสนเทศ 
เข้าถึงสารสนเทศ การประเมินสารสนเทศ การใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และจริยธรรม
สารสนเทศและภัยออนไลน์ ใช้เวลาเรียน 40 ชั่วโมง และเม่ือผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ พบว่า
ร่างหลักสูตรมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด ซ่ึงแสดงว่าหลักสูตรที่
พัฒนาขึ้นนี้สามารถน าไปใช้ส่งเสริมการรู้สารสนเทศให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้ 
ทั้งนี้ เป็นเพราะการสร้างและพัฒนาหลักสูตรครั้งนี้ ได้ ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานจาก
หลากหลายแหล่ง มาก าหนดเป็นกรอบโครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาในการพัฒนาการรู้สารสนเทศ
ของผู้เรียน ดังในงานเขียน (นรีภัทร ผิวพอใช้,2553)  ได้กล่าวว่า การรู้สารสนเทศ เป็น
ความสามารถในการเข้าถึง ประเมินและการใช้สารสนเทศจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ นอกจากนั้นยัง
สามารถคิดวิเคราะห์ แยกแยะสิ่งที่ตนเองต้องการและไม่ต้องการได้เมื่อได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ
สารสนเทศ ตระหนักถึงความส าคัญของสารสนเทศที่ถูกต้องและสมบูรณ์ และสามารถก าหนดชนิด
และขอบเขตของสารสนเทศท่ีตนเองต้องการเพ่ือน าไปสู่การค้นคว้าในการแก้ปัญหาและ น าไปใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหอสมุดประเทศออสเตรเรีย(Council of Australian State 
Libraries 2006) ที่ได้จัดท ามาตรฐานการรู้สารสนเทศของนักเรียน แบ่งออกเป็น 7 มาตรฐาน คือ 
1) การตระหนักถึงความจ าเป็นของสารสนเทศและก าหนดสารสนเทศที่ต้องการ  2) การเข้าถึง
สารสนเทศที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 3) สามารถประเมินสารสนเทศและ
แหล่งสารสนเทศได้อย่างมีวิจารณญาณ และสามารถเชื่อมโยงสารสนเทศที่เลือกมาได้เข้ากับความรู้
เดิมได้อย่างมีระบบ  4) สามารถแบ่งกลุ่ม จัดเก็บ ใช้ และตรวจสอบสารสนเทศที่จะสะสมหรือที่จะ
เผยแพร่ได้ 5) สามารถสื่อสารและสร้างสรรค์ความรู้ใหม่โดยบูรณาการองค์ความรู้เก่ากับความรู้ใหม่
ที่ได้จากคนอ่ืนๆ หรือสมาชิกในกลุ่ม 6) สามารถเข้าใจประเด็นเกี่ยวกับวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ 
และกฎหมายในการเข้าถึงและใช้สารสนเทศได้อย่างมีจริยธรรม ถูกต้องตามกฎหมาย และมีความ
รับผิดชอบ และ 7) ตระหนักว่าการรู้สารสนเทศคือพ้ืนฐานของการเรียนรู้ตลอดชีวิต อีกทั้งยัง
สอดคล้องกับสมาคมห้องสมุดโรงเรียนแห่งสหรัฐอเมริกา (American Association of School 
Libraries: AASL,1998) ซึ่งมีบทบาทส าคัญในการจัดท าหลักสูตรการรู้สารสนเทศเพ่ือใช้เป็น
มาตรฐานในการสอนทักษะการรู้สารสนเทศแก่นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพ่ือ
สอนให้นักเรียนเป็นผู้รู้สารสนเทศซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต  มาตรฐานการรู้
สารสนเทศส าหรับนักเรียน ประกอบด้วย 9 มาตรฐาน โดยแบ่งเป็น 3 หมวด ได้แก่ หมวดความรู้
ทางสารสนเทศ หมวดการเรียนแบบพึ่งพาตนเอง และหมวดการมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
  3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยความสามารถในการรู้สารสนเทศ
ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย พบว่า มีค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการรู้สารสนเทศหลังการ
ทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองใช้หลักสูตรเสริมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
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ความสามารถในการรู้สารสนเทศหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 51.73 หมายความว่ามี
ความสามารถในการรู้สารสนเทศในระดับที่สูงกว่าเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 80 ของ
คะแนนเต็ม คือสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 48 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะหลักสูตรเสริมที่พัฒนาขึ้นนั้นมี
องค์ประกอบส าคัญ 9 ประการ คือ 1) ที่มาและความส าคัญ 2) แนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐาน  
3) หลักการของหลักสูตร 4) จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 5) มาตรฐานและตัวชี้วัดของการรู้สารสนเทศ 
6) โครงสร้างเนื้อหา 7) กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 8) สื่อและแหล่งเรียนรู้ และ 9) การวัด
และประเมินผล ซึ่งองค์ประกอบของหลักสูตรที่ก าหนดนั้นสอดคล้องกับแนวคิดของนักการศึกษา
หลายๆ ท่านที่ก าหนดกรอบขององค์ประกอบของหลักสูตรไว้ อาทิ  ธ ารง บัวศรี (2542) สุมิตรา 
พงศธร (2550) บุญเลี้ยง ทุมทอง (2553) อรอนงค์ นิยมธรรม (2555)และนอกจากนี้หลักสูตรเสริมที่
สร้างข้ึนเป็นไปตามความหมายของหลักสูตรเสริมตามแนวคิดของ จันทิมา แสงเลิศอุทัย (2550) สม
พร หลิมเจริญ (25520)และ วัลลยา ธรรมอภิบาล (2555) ที่ได้สรุปไว้ว่าหลักสูตรเสริมเป็นมวล
ประสบการณ์ท่ีจัดให้ผู้เรียน มีลักษณะที่ขยายออกท้ังแนวกว้างและแนวลึกมากกว่าหลักสูตรปกติทั้ง
ในและนอกห้องเรียน วัตถุประสงค์ของหลักสูตรเสริมจะก าหนดขึ้นตามคุณลักษณะที่ต้องการ  ให้
เกิดกับผู้เรียน อาจมีสาระเป็นเนื้อหาในรายวิชา โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ เพ่ิมเติม  หรือคาบ
เกี่ยวกับหลักสูตรเดิมที่มีอยู่เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้พัฒนาและมี 
คุณลักษณะตามจุดมุ่งหมายที่ได้ก าหนดไว้ นอกจากนั้น Davis, Garry.A. & Rimm (1994) ได้กล่าว
สรุปถึงลักษณะส าคัญส าหรับหลักสูตรเสริมไว้ว่า หลักสูตรเสริมอยู่บนพ้ืนฐานของคุณลักษณะการ
เรียนรู้ มีความน่าเชื่อถือในเชิงวิชาการ ไม่ใช่หลักสูตรที่มีเนื้อหาง่ายๆ และไม่ควรละเลยองค์ความรู้
อ่ืนๆ หลักสูตรเสริมควรเป็นสหวิทยาการที่ประกอบด้วยหลากหลายวิชา ควรมุ่งเน้นความสัมพันธ์
ส่วนบุคคล วิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยี หลักการและเหตุผลทางวิชาการ การปรับตัวและ
การสร้างสังคมใหม ่การพัฒนากระบวนการทางปัญญา วิธีการเข้าใจอย่างแท้จริง และหลักสูตรเสริม
ควรมีความสมดุล มีความบูรณาการและมีความหมาย หลักการส าคัญของหลักสูตรเสริม คือ วิธีสอน
ที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายทั้งทางด้านกระบวนการและเนื้อหา  
  4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนตามหลักสูตรเสริมเพ่ือ
เสริมสร้างความสามารถในการรู้สารสนเทศตามแนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสานและการเรียนรู้โดย
ใช้สมองเป็นฐาน ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
การเรียนตามหลักสูตรอยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ แสดงให้เห็นว่าหลักสูตร
เสริมที่พัฒนาขึ้นนี้ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความพึงพอใจต่อการเรียนตามหลักสูตรสอดคล้องกับ
งานวิจัยของนักการศึกษาที่ได้จัดการเรียนการสอนโดยหลักสูตรเสริมโดยได้เปรียบเทียบผลการ
เรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ระหว่างการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานกับการ
เรียนตามคู่มือครู ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนที่ พัฒนาขึ้นมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก และนอกจากนี้ยังมีนักการศึกษา ได้ศึกษาวิจัยเรื่องผลของการเรียนรู้ด้วยบทเรียนบน
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เครือข่ายแบบเว็บเควสท์กับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่มีผลต่อความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการใช้สารสนเทศ และเจตคติต่อการเรียน เรื่อง 
เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า นักเรียน
ที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายแบบเว็บเควสท์มีเจตคติต่อการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสูง
กว่านักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลวิจัยไปใช้ 
  ก่อนน าหลักสูตรเสริมนี้ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ควรศึกษาเอกสาร
หลักสูตรทั้งหมดอย่างละเอียด และจัดเตรียมเอกสาร ใบงาน เครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้พร้อม เพ่ือให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่ งขึ้น และควรค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียนที่ เป็น
กลุ่มเป้าหมายและบริบทของแต่ละโรงเรียน 
 7.2  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  ควรมีการพัฒนาหลักสูตรเสริมเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการรู้สารสนเทศตาม
แนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสานและการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานในระดับชั้นอ่ืนๆ ที่มีบริบท
ใกล้เคียงกัน และใช้ฐานทฤษฎีอ่ืนๆ ในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้มีความแตกต่างหลากหลาย   

 

 
บรรณานุกรม 

 

จันทิมา แสงเลิศอุทัย. (2550).  “การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพทางด้าน
 เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ICT ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู”. วิทยานิพนธ์ 
 การศึกษาดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย  
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  
ธ ารง บัวศรี. (2542). ทฤษฎีหลักสูตร. กรุงเทพฯ: พัฒนาศึกษา.  
นรีภัทร ผิวพอใช้. (2553). “การพัฒนาโมดูลชุดฝึกอบรมการส่งเสริมการรู้สารสนเทศตามลักษณะ 
 ของกลุ่มผู้เรียนส าหรับนักศึกษาปริญญาบัณฑิต”. วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎี 
 บัณฑิต. สาขาวิชาอุดมศึกษา ภาควิชานโยบายการจัดการและความเป็นผู้น า 
 ทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
บุญเลี้ยง ทุมทอง. (2553). การพัฒนาหลักสูตร Curriculum Development. กรุงเทพฯ : 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
วัลลยา ธรรมอภิบาล. (2555).   “การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างจิตสาธารณะ ส าหรับนิสิตระดับ
 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา”. วิทยานิพนธ์การศึกษาดุษฎี



621วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

  

 บัณฑิต. สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี 
 นครินทรวิโรฒ.    
สมพร หลิมเจริญ. (2552.)   “การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ส าหรับ
 นักเรียนช่วงชั้นที่ 2”. วิทยานิพนธ์การศึกษาดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชาการวิจัยและ 
 พัฒนาหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2550).  การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา.  
 กรุงเทพฯ: ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.  
สุจิตรา เขียวศรี.  (2550).“การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบสอบบนเว็บวิชา
 วิทยาศาสตร์ โดยใช้การช่วยเสริมศักยภาพเพ่ือพัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหาของ
 นักเรียนมัธยม ศึกษาตอนต้น”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชา
หลักสูตร และการสอน. บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
ศรีสมพร จันทะเลิศ.  (2549).  “การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่ม
 สาระ การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างการเรียน 
 ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานกับ
 การเรียนตามคู่มือครู”. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต . สาขาวิชาเทคโนโลยี
 ทางการศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  
อรอนงค์ นิยมธรรม. (2555). “การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างคุณลักษณะด้านความเมตตากรุณา 
 ตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย 
 เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา”. วิทยานิพนธ์การศึกษาดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชา 
 การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  
American Association of School Libraries: AASL. (1998). Information Power: The Nine  
 Information Literacy Standards for Student Learning. Retrieved 
 November 19. 1998. from http://www.ala.org/ip_nine.html. p. 79. 
Council of Australian State Libraries. (2006) Information Literacy Standards.  
 Camberra: Council of Austalian University Librarians.  
Davis. Garry.A. & Rimm. Sylvia B. (1994).  Education of Gifted and Talented 3rd ed.  
 Boston: Allyn and Bacon. 
 
 

 



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560622



623วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

การจัดการบุคลากรภาครัฐ: กรณีศึกษาการย้ายเลขาธิการ 
สภาความมั่นคงแห่งชาติ 

THE PUBLIC PERSONNEL MANAGEMENT: A CASE STUDY  
OF THE RESHUFFLE OF THE SECRETARY OF NATIONAL SECURITY COUNCIL. 
 

โสพิศ สืบศักดิ์ 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยเรื่องการจัดการบุคลากรภาครัฐ: กรณีศึกษาการย้ายเลขาธิการสภาความ

มั่นคงแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ ประการแรก เพ่ือศึกษารูปแบบการจัดการบุคลากร
ภาครัฐในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการพลเรือนไทย ประการที่สอง เพ่ือศึกษาระบบการจัดการบุลา
กรภาครัฐในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการพลเรือนไทยที่สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทการจัดการ
ภาครัฐของไทย การศึกษาวิจัยในเรื่องนี้ใช้แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่ออธิบายปรากฏการณ์การ
แต่งตั้งโยกย้ายเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งเป็นข้าราชการระดับสูงในภาคพลเรือนไทย 
โดยใช้วิธีการหลากหลายเพื่อเก็บข้อมูล  

ส าหรับผลการวิจัยในครั้งนี้มีข้อค้นพบว่า การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงในภาคพล
เรือนไทยจากอดีตถึงปัจจุบันการแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองยังเป็นปัญหาหลักส าคัญประการหนึ่ง
ของระบบบริหารราชการแผ่นดินท าให้ท าให้ระบบคุณธรรม และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดีในภาคพลเรือนไทยถูกมองข้าม เป็นการให้ความส าคัญกับระบบอุปถัมภ์ ลักษณะการด าเนินการ
แทรกแซงจากฝ่ายการเมืองในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูง สรุปได้ดังนี้ 

1. การด าเนินการตามขั้นตอนและกระบวนการโยกย้ายไม่ถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอน 
วิธีการอันเป็นสาระส าคัญท่ีกฎหมายก าหนดไว้  

2. เป็นการใช้อ านาจดุลพินิจของผู้มีอ านาจทางการเมืองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยมิได้มี
การพิจารณาอย่างรอบด้านเพื่อประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน 
 

ค าส าคัญ : การจัดการบุคลากรภาครัฐ การโยกย้าย ข้าราชการระดับสูงในพลเรือนไทย 
  

                                              
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลัยเวสเทิร์น 
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ABSTRACT 
. This study has tried to find out the public personnel management of Thai 

civil service: a case study of the reshuffle of the Secretary of National Security 
Council. The major objectives were to study the management of government 
personnel in the nomination of civil servants Thailand, to study management 
systems a personnel government to appoint civil Thailand consistent with context 
management government of Thailand. This study used a qualitative research 
approach. To explain the nomination of Secretary of the National Security Council. 
A senior official in the civil Thailand. Using a variety of methods to collect data. 
 The results of this research has found the nomination of senior 
government officials in Thailand from the past to the present civilian interference 
from political issues are also key aspects of the national administration system, 
making merit system  and the principles of good governance in the civil Thailand 
unheeded. It gives priority to the host system. The nature of political interference in 
the nomination of senior government officials. Summarized as follows:  

1. The implementation of the migration process, and incorrect formatting 
algorithms essential that law.  

2. The use of the discretion of the political power that is unlawful without 
consideration for the benefit of the national administration. 
 

Keywords: The Public Personnel Management, Reshuffle, high-ranking civilian in  
            Thailand. 
 
1. บทน า 

การปฏิรูประบบราชการของประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2545 ซึ่งขณะนั้นอยู่ภายใต้การ
บริหารราชการแผ่นดินของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เป็นการปรับบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างส่วน
ราชการเพ่ือต้องการยกระดับขีดความสามารถโดยรวมของหน่วยงานราชการทั้งระบบ  และเพ่ือ
ต้องการจะพัฒนาระบบราชการไทยให้ไปสู่การบริหารราชการยุคใหม่ที่ตอบสนองต่อความต้องการ
และความพึงพอใจตลอดทั้งเป็นที่พ่ึงที่ดีให้กับประชาชน ซึ่งภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545 มีเป้าประสงค์ที่จะสร้างความเป็นเลิศให้กับระบบราชการไทย 
เพ่ือให้สามารถก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์และสังคมโลกในยุคเศรษฐกิจใหม่  
และที่ส าคัญอย่างยิ่งคือแก้ปัญหาความไม่มีประสิทธิภาพของระบบราชการ  ตลอดไปถึงเรื่อง
เงินเดือน ค่าตอบแทน การทุจริต การประพฤติมิชอบและการขาดซึ่งจริยธรรมให้หมดไปหลักการ
ส าคัญของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ. 2545 คือการบริหารราชการ
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แผ่นดินเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยการยึดแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วย
หลักการส าคัญท่ีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้วางเป้าประสงค์หลักของการพัฒนา
ระบบราชการไทยไว้ 4 ประการคือ ประการแรก เน้นการพัฒนาคุณภาพของการให้บริการ
ประชาชนที่ดีขึ้น (better service quality) ประการที่สอง ปรับระบบราชการให้มีความเหมาะสม 
(rightsizing) ประการที่สาม ปรับยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการท างานให้อยู่ใน
ระดับสูงและเทียบเท่าสากล (high performance) และประการที่สี่ การตอบสนองต่อการบริหาร
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย (democratic governance) ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าเป้าประสงค์
ทั้ง 4 ประการนี้เป็นการสร้างมิติใหม่ให้กับการบริหารราชการของประเทศไทย  ซึ่งจากการปฏิรูป
ระบบราชการที่ผ่านมาได้ด าเนินการตามแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐโดยมีความครอบคลุมการ
ด าเนินงานได้แก่ การปรับบทบาทภารกิจและโครงสร้างราชการ การปรับปรุงวิธีการ การปฏิรูป
วิธีการ การปฏิรูประบบบุคคล และการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม และค่านิยมใหม่ของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐตามบทบาทภารกิจและโครงสร้างราชการ หน่วยงานราชการทุกหน่วยงานจึงต้อง
ท าการก าหนดเป้าหมายในการเพ่ิมประสิทธิภาพและจัดการกับบุคลากรในการยกระดับมาตรฐานใน
การท างานและเพ่ือเป็นการพัฒนาองค์การ ดังนั้นองค์การภาครัฐหรือแม้แต่ภาคเอกชนจึงหลีกหนีไม่
พ้นกับการจัดการบุคลากรอันเป็นทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ  ทั้งนี้เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพของ
องค์การให้ตอบสนองต่อความต้องการของกระแสระบบที่เปลี่ยนแปลงไป 

การจัดการบุคลากร นับว่ามีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหารองค์การวิธีการที่ท าให้
การจัดการบุคลากรภาครัฐในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการพลเรือนไทยมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลท าให้ประเทศชาติ และประชาชนได้รับผลประโยชน์สูงสุดนั้นมีหลักการส าคัญ คือหลัก
ผลประโยชน์สูงสุดของทางราชการ และหลักบริหารงานโดยระบบคุณธรรม (merit system) โดย
หลักการของหลักผลประโยชน์สูงสุดของทางราชการนั้นมองว่า กระบวนการของการบริหารไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องการวางแผน การจัดรูปแบบองค์การ การบริหารงานบุคคล การควบคุมบังคับบัญชา การ
ประสานงาน หรือการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานมีเป้าหมายเดียวกันคือ ผลประโยชน์สูงสุด
ขององค์การ ซึ่งในกรณีของภาครัฐผลประโยชน์สูงสุดขององค์การอยู่ที่การสามารถปฏิบัติงานให้
บรรลุภารกิจหรือพันธกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมาย หรือนโยบายที่หน่วยงานก าหนดเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสูงสุดมีความรวดเร็วทันกับความต้องการของประชาชน  
และมีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  การจัดการบุคลากรในการแต่งตั้งโยกย้าย
ข้าราชการพลเรือนไทยของภาครัฐเป็นหนึ่งในการบริหารรัฐกิจที่มีความส าคัญสูงสุด ซึ่งจะท าให้การ
บริหารงานของภาครัฐบรรลุตามหลักการเป้าประสงค์  หลักการส าคัญของการจัดการบุคลากร
ภาครัฐในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการพลเรือนไทย คือการหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถที่
ตรงและมีความเหมาะสมกับภารกิจขององค์การในการที่จะสามารถปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  

การบริหารโดยระบบคุณธรรม(merit system) ซึ่งเป็นหลักการอันส าคัญของการ
บริหารงานบุคคลในภาครัฐทั้งหมด ระบบคุณธรรมนี้ได้มีนักทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ คือ Max 
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Weber ได้ให้แนวคิดหลักเกี่ยวกับระบบนี้ในทัศนะเกี่ยวกับลักษณะของระบบราชการว่าลักษณะ
ของระบบราชการมีลักษณะเป็นการแบ่งงานกันท า โดยจะมีการแบ่งงานออกตามความสามารถและ
ความถนัดของบุคคล มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับความประพฤติได้ถูกน ามาใช้อย่างเสมอภาค
กันการท างานต้องอาศัยความรู้ความสามารถ เป็นหลักการส าคัญซึ่งแนวคิดระบบคุณธรรมนี้เป็น
พ้ืนฐานในการบริหารงานบุคคลของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกจนมาถึงปัจจุบันการบริหารงานบุคคล
ตามระบบคุณธรรมจึงมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ข้าราชการปฏิบัติงานให้บังเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด  
เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของรัฐในอันที่จะจัดบริการ เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยส่วนรวมการ
บริหารงานด้วยระบบคุณธรรมประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ประการคือ หลักความเสมอภาคใน
โอกาส หลักความรู้ความสามารถ หลักความเป็นกลางทางการเมือง และหลักความมั่นคงแห่งอาชีพ 
ซึ่งหลักนี้เป็นหลักที่มีความส าคัญอย่างยิ่งเพราะหมายถึง การให้หลักประกันความเป็นธรรมแก่
ข้าราชการที่จะไม่ถูกลงโทษหรือกลั่นแกล้งให้ออกจากราชการโดยไม่มีความผิด  

จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(National Council for Peace and Order) ได้เข้าควบคุมอ านาจการปกครองประเทศไทย อาจ
กล่าวได้ว่าการปฏิรูประบบราชการไทยครั้งใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง  และได้มีการประกาศใช้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 โดยในมาตรา 27 ได้
ก าหนดให้มีสภาปฏิรูปแห่งชาติท าหน้าที่ศึกษาและเสนอแนะเพ่ือให้เกิดการปฏิรูปในด้านต่างๆ อัน
ได้แก่ ด้านการเมือง ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ด้าน
สังคม ด้านการปกครองท้องถิ่น ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ ด้านพลังงาน ด้านสิ่งแวดล้อม และ
ด้านอ่ืนๆ ซึ่งในการด าเนินการปฏิรูประบบราชการนั้นส านักนายกรัฐมนตรีได้ร่วมกับกระทรวง
ทั้งหมด  20 กระทรวงมีการน าเสนอข้อเสนอของส านักนายกรัฐมนตรีในเรื่องการปฏิรูประบบ
ราชการ และแนวทางจริยธรรมมาเป็นแนวทางสร้างความสุขให้กับประชาชนของประเทศไทย  
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการปฏิรูประบบราชการในปัจจุบันได้น าแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่เข้ามา
ใช้แก้ปัญหา ซึ่งเป็นการมุ่งเน้นการปฏิรูปการบริหารงานในระบบราชการ  โดยเป็นการให้
ความส าคัญกับผลงานและประสิทธิภาพ แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่จึงถือได้ว่าเป็นแนวคิด
กระแสหลักของการปฏิรูประบบราชการทั่วโลกในปัจจุบัน ดังนั้นเมื่อการปฏิรูประบบราชการให้
ความส าคัญกับกับผลงานและประสิทธิภาพ ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ การประเมินผลการปฏิบัติงานจึง
เป็นเครื่องมือหลักของการปฏิรูประบบราชการท าให้ระบบราชการมีรูปแบบการท างานใหม่  โดยอยู่
ภายใต้เงื่อนไขและกรอบของการปฏิบัติงานเพ่ือให้ เกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ประกอบกับการ
สามารถท าการวัดผลงานที่ให้บริการแก่ประชาชนได้ชัดเจน ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานนั้นต้องประกอบด้วยผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงานของตัวบุคคลอัน
เป็นข้าราชการนั่นเอง ซึ่งการประเมินผลการปฏิบัติงานนั้นจะน าไปสู่ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
ผู้รับบริการ จากความส าคัญของผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงานของตัวข้าราชการ
นั้น จึงอาจกล่าวได้ว่าการจัดการบุคลากรมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารองค์การ หรืออาจ
กล่าวได้ว่าประสิทธิผลขององค์การมาจากการท าหน้าที่ของบุคลากรที่มีคุณภาพ ซึ่งกล่าวโดยสรุปได้
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ว่าหลักการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึงการแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติตรงตามสิ่งที่งานต้องการ 
(put the right man on the right job)  

ในระบบราชการถึงแม้การพัฒนาทรัพยากรบุคคลจะได้รับการพัฒนาตามแนวคิดการ
จัดการภาครัฐแนวใหม่แล้วก็ตาม แตก่ารปฏิบัติราชการหรือการบริหารราชการในองค์การภาครัฐใน
เรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายก็ยังประสบกับปัญหาของการไม่ได้รับความเป็นธรรมถึงแม้ภาครัฐจะมีความ
พยายามอย่างต่อเนื่องในการที่จะพัฒนาและปรับปรุงระบบราชการไทยให้เป็นในทิศทางทีดีขึ้นตาม
ระบบคุณธรรมก็ตาม แต่ความพยายามก็ยังไม่ได้ผลดีเท่าใดนัก ซึ่งมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จาก
ข้าราชการอยู่เสมอว่าถึงแม้เส้นทางสายอาชีพจะมีความชัดเจน  แต่ความรู้สึกทางจิตใจเริ่มวิตกกับ
ความไม่มั่นคง เพราะไม่รู้ว่าความก้าวหน้าในอาชีพของตนจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร  ซึ่งปัญหาการ
แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงในภาคพลเรือนไทยในทุกๆ ระดับได้ปรากฏให้เห็นชัดมาอยู่เรื่อยๆ 
จนถึงปัจจุบัน  ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เรื้อรังที่หลายฝ่ายพยายามจะแก้ไขให้ดีขึ้นโดยเฉพาะความ
พยายามของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนไทยที่ได้มีการย้ าเสมอว่าการแต่งตั้ง  โยกย้าย และ
เลื่อนขั้นข้าราชการให้ด าเนินการไปตามหลักคุณธรรม (Office of the Civil Service 
Commission, 2005) แต่ปัญหาของการการแต่งตั้งโยกย้ายดังกล่าวก็ยังปรากฏอยู่ ซึ่งไม่สอดคล้อง
การบริหารราชการแผ่นดินด้วยระบบคุณธรรม ปัญหาดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อความ
มั่นคงในอาชีพ และก่อให้ผลเสียต่อทรัพยากรบุคคลอันเป็นก าลังส าคัญของหน่วยงานภาครัฐ  กรณี
ตัวอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นซึ่งใช้ในการครั้งนี้ คือ การโยกย้ายเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (นาย
ถวิล เปลี่ยนศรี) กรณีนี้เป็นปรากฏการณ์การบริหารงานบุคคลอันเป็นเรื่องที่กระทบต่อการบริหาร
ราชการแผ่นดินของระบบราชการไทย อันเป็นเหตุให้เกิดคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ออกค าสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ นายถวิล เปลี่ยนศรี ในขณะด ารงต าแหน่งเลขาธิการ
สภาความมั่นคงแห่งชาติ (นักบริหารระดับสูง) ซึ่งเป็นหน่วยงานสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี และ
ปฏิบัติงานขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี มีอ านาจหน้าที่โดยตรงเกี่ยวกับกิจการความมั่นคงของประเทศ 
และมีบทบาทหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเสนอแนะนโยบาย มาตรการและแนวทางปฏิบัติด้านความมั่นคง
แห่งชาติต่อสภาความมั่นคงแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี ได้ถูกค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรีให้พ้นจาก
ต าแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติและให้ไปปฏิบัติราชการในต าแหน่งที่ปรึกษา
นายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจ า ส านักนายกรัฐมนตรี ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคลตามระบบคุณธรรม และตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดียังคงเป็น
ปรากฏการณ์ที่เป็นปัญหาอยู่ในระบบราชการพลเรือนไทย ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดการฟ้องคดีตามมาใน
ที่สุด ดังนั้นการปฏิรูประบบราชการไทยซึ่งปัจจุบันอยู่ในยุคของคณะรักษาความสงบแห่งชาติอันจัด
อยู่ในห้วงเวลาแห่งการปรับเปลี่ยน และเป็นการพัฒนาระบบราชการอย่างต่อเนื่องตามกรอบ
แนวทางของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
ซึ่งเป็นหน่วยงานของภาครัฐที่ด าเนินงานภายใต้การบริหารของรัฐบาล ย่อมต้องมีการปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ในเรื่องการจัดการทรัพยากรบุคคลในภาครัฐ เพ่ือให้สอดคล้องและรองรับกับ
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากการจัดการของภาครัฐ 
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ด้วยเหตุนี้ การศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับการจัดการบุคลากรภาครัฐในการ
แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการพลเรือนไทยจึงเป็นเรื่องที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง อันจะน าไปสู่รูปแบบการ
จัดการบุคลากรในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการพลเรือนไทยในการบริหารราชการแนวใหม่ของ
ประเทศไทย ทั้งนี้เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาการโยกย้ายข้าราชการระดับสูงในภาคพล
เรือนไทยอันเป็นเรื่องหนึ่งของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือมุ่งผลประโยชน์ของประชาชนเป็น
ส าคัญ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการใช้อ านาจของผู้มีอ านาจให้ด าเนินการแต่งตั้งโยกย้ายโดยยึด
ระบบคุณธรรม และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีบนพ้ืนฐานของความเป็นธรรมในการ
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม และเพ่ือเป็นการปรับเปลี่ยนแนวทางในการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ ตลอดจนการจัดการทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องและรองรับกับความ
เปลี่ยนแปลงในยุคของกระแสโลกาภิวัตน์ ซึ่งเป็นการประยุกต์แนวคิดและหลักการของการจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ให้สอดคล้องกับบริบทที่แท้จริงของประเทศไทยภายหลังจากการปฏิรูประบบ
ราชการ อันจะเป็นผลดีต่อการจัดการบุคลากรในภาครัฐของประเทศไทยในอนาคต 

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษารูปแบบการจัดการบุคลากรภาครัฐในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการพลเรือน

ไทย 
2. เพ่ือศึกษาระบบการจัดการบุลากรภาครัฐในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการพลเรือนไทยที่

สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทการจัดการภาครัฐของไทย 
 

3. ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ จะท าการวิจัยจากปรากฏการณ์การโยกย้ายเลขาธิการสภาความมั่นคง
แห่งชาติ (นายถวิล เปลี่ยนศรี) โดยการน าแนวคิดระบบคุณธรรม และการจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
(new public management) มาเป็นแนวทางในการศึกษา เป็นการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์
มุ่งเน้นไปที่ขอบข่ายเทคนิคการบริหาร ซึ่งจัดว่าเป็นศาสตร์การบริหารเป็นการมุ่งเน้นศึกษาการ
จัดการบุคลากรของภาครัฐ โดยเป็นการศึกษาความเป็นมา และพัฒนาการของการจัดการบุคลากร
ภาครัฐในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งช่วงระยะเวลาที่น ามาศึกษา คือช่วง
ปรากฏการณ์หลังจากที่ประเทศไทยได้มีการปฏิรูประบบราชการอย่างเป็นรูปธรรมในปี พ.ศ. 2545 
ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญของระบบราชการไทย จนถึงปี พ.ศ. 2558 โดยมีคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ(ก.พ.ร.) และคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เป็นองค์การกลางการบริหาร
บุคคลเป็นการจัดการบุคลากรในการแต่งตั้งโยกย้ายในระดับส่วนราชการ โดยจะพิจารณาเป็น
ภาพรวมทั้งระบบราชการ อันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากการจัดการบุคลากรในการแต่งตั้ง
โยกย้ายข้าราชการพลเรือนตามนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการพลเรือนสามัญเท่านั้น 
ทั้งนี้เพ่ืออธิบายแนวคิดและปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นของระบบการจัดการบุคลากรกรณีการแต่งตั้ง
โยกย้ายข้าราชการระดับสูงในภาคพลเรือนไทย 
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4. วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง การจัดการบุคลากรภาครัฐ: กรณีศึกษาการย้ายเลขาธิการสภาความมั่นคง

แห่งชาติเพ่ือน าไปสู่รูปแบบและระบบการการจัดการบุคลากรภาครัฐในการแต่งตั้งโยกย้าย
ข้าราชการพลเรือนไทยที่สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทการจัดการภาครัฐของไทย  ผู้วิจัยได้ก าหนด
แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) เป็นหลักโดยเป็นการให้ความส าคัญกับ
จุดมุ่งหมายของการศึกษา การวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินตามขั้นตอน ดังนี้ 

1. ก าหนดหน่วยในการวิเคราะห์ ในการศึกษาครั้งนี้หน่วยวิเคราะห์คือ ค าพิพากษา(อุ
ธรณ์) ศาลปกครองสูงสุด และหน่วยวิเคราะห์ระดับบุคคลคือ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (key informant) 
จ านวน 28 คน โดยเป็นตัวแทนข้าราชการพลเรือนสามัญไทยทั่วประเทศ ซึ่งจะท าให้ได้ข้อมูลในเชิง
ลึกที่น่าสนใจ 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 2.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ผู้วิจัยด าเนินเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย

ตนเองจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญซึ่งจะได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview) โดย
วิธีการนี้จะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (key informant) ซึ่งเป็นข้าราชการพล
เรือนสามัญไทยที่เต็มใจให้การสัมภาษณ์จ านวน 28 คน  

 2.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ข้อมูลในส่วนนี้จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
 2.2.1 ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขด าที่ อ.992/2556 คดีหมายเลขแดง

ที ่อ. 33/2557 โดยขอความอนุเคราะห์ส าเนาข้อมูลค าพิพากษาจากศาลปกครอง 
 2.2.2 เป็นข้อมูลที่ผู้วิจัยมีการเก็บรวบรวมไว้ก่อนแล้วเพียงแต่ผู้วิจัยน ามาทบทวน

ท าการศึกษาใหม่ เพ่ือช่วยให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลที่ครบถ้วน เช่น กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐ แนวคิด ทฤษฎีต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากร วารสารและงานวิจัยต่าง ๆ 

3. การตีความข้อมูล โดยใช้วิธีการวิเคราะห์สาระเอกสารโดยการวิเคราะห์เนื้อความ  
(content analysis) และการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงพรรณนา (descriptive analysis) เป็นหลักเมื่อ
ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้มาจัดเรียบ
เรียงและจัดระเบียบของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ และน าข้อมูลมาวิเคราะห์ตีความเพ่ือ
น าเสนอเป็นผลการวิจัยที่ได้ค้นพบ 

4. การตรวจสอบข้อมูล ท าการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) โดยใช้การ
ตรวจสอบแบบสามเส้าด้านข้อมูล (data triangulation) กล่าวคือ เป็นการตรวจสอบข้อมูลที่เก็บมา
โดยท าการเปรียบเทียบกับมิติด้านเวลา ด้านสถานที่ ผู้ให้ข้อมูล และท าการตรวจสอบว่าข้อมูลที่
ได้มานั้นเหมือนกันหรือไม่ถ้าเหมือนกันหรือข้อมูลซ้ า ๆ กันผู้วิจัยถือว่าข้อมูลนั้นเชื่อถือได้ 
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5. ผลการวิจัย  
 การศึกษาวิจัยในเรื่อง การจัดการบุคลากรภาครัฐ:  กรณีศึกษาการแต่งตั้งโยกย้าย
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ผลจากการวิจัยพบว่า การแต่งตั้งโยกย้ายเลขาธิการสภาความ
มั่นคงแห่งชาติ (นายถวิล เปลี่ยนศรี) เป็นการโยกย้ายโดยผู้มีอ านาจคือ คณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
เจ้าสังกัด ซึ่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 57 ก าหนดให้
หน่วยงานที่โอนและหน่วยงานที่รับโอนต้องตกลงยินยอมในการโอนก่อน  อันถือเป็นขั้นตอนที่เป็น
สาระส าคัญตามกฎหมาย เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจของหน่วยงานทั้งสองฝ่ายได้พิจารณาอย่าง
รอบครอบ ครบถ้วน และค านึงถึงผลประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และการโอนนั้นจะต้อง
เป็นไปตามหลักของระบบคุณธรรมตามที่ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. 
2551 ได้ก าหนดไว้ และ มาตรา  57 (1) ก าหนดให้การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภท
บริหารระดับสูง ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดน าเสนอรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว
ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็นผู้สั่งบรรจุ แล้วให้นายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง แต่กรณีของนายถวิล เปลี่ยนศรี เป็นการโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรม กล่าวคือมีการ
แทรกแซงจากฝ่ายการเมือง เพราะเม่ือพิจารณาแล้วมีข้อค้นพบ ดังนี ้

ประการแรก ข้ันตอน กระบวนการโยกย้ายมีการเร่งรัดการด าเนินการไม่ถูกต้องตาม
รูปแบบ ขั้นตอน วิธีการอันเป็นสาระส าคัญที่กฎหมายก าหนดไว้  กล่าวคือ หน่วยงานต้นสังกัด
ด าเนินการอนุมัติเห็นชอบการโอนก่อนที่ฝ่ายรับโอนจะมีความเห็นชอบในการรับโอน  

ประการที่สอง การโยกย้ายเป็นการใช้อ านาจดุลพินิจของผู้มีอ านาจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
ซึ่งหากพิจารณาแล้วต าแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นต าแหน่งที่มีความส าคัญต่อ
รัฐบาลมาก เพราะมีความเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศชาติ ดังนั้นผู้มีอ านาจเมื่อขึ้นมา
บริหารประเทศมักน าระบบอุปถัมภ์มาใช้เพ่ือต้องการให้คนอันเป็นพวกพ้องของตนเองขึ้นมาใน
ต าแหน่งดังกล่าวนี้ ตลอดจนต้องการสับเปลี่ยนต าแหน่งผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติในขณะนั้น และ
เป็นการโยกย้ายที่มิได้มีการพิจารณาอย่างรอบด้านเพ่ือประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน
อย่างแท้จริง  
 เมื่อพิจารณารูปแบบและระบบการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ต าแหน่ง
ประเภทบริหารระดับสูงในช่วงเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพบว่าไม่มีความแตกต่างกัน 
กล่าวคือ ปัญหาการแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองยังเป็นปัญหาหลักประการส าคัญของระบบบริหาร
ราชการแผ่นดินของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการแทรกแซงในการแต่งตั้งโยกย้าย
ข้าราชการประจ าท าให้ระบบคุณธรรม และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในระบบราชการไทย
ถูกมองข้าม การแต่งตั้งโยกย้ายยังเป็นการใช้อ านาจจากผู้มีอ านาจเป็นการใช้ดุลพินิจโดยยังให้
ความส าคัญกับระบบอุปถัมภ์ปรากฏการณ์หนึ่งที่มักพบเสมอว่าเมื่อประเทศไทยเกิดปรากฎการณ์
การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเมื่อใดหลักการของ Democratic Governance จะถูกรัฐบาลชุดใหม่น ามาใช้
เสมอ หลักการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญระดับสูง  คือ หลัก
ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ต่อสาธารณะ ซึ่งหลักการนี้ผู้มีอ านาจมักน ามาใช้ในเชิงการเมือง 
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เพราะด้วยเหตุผลที่ว่าหลักความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ต่อสาธารณะเป็นแนวคิดหลักส าคัญของ
ประเทศที่มีการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย หลักการนี้เป็นพ้ืนฐานของกระบวนการ ซึ่งบุคคล
ที่มาจากการเลือกตั้งหรือมาจากการแต่งตั้งแสดงให้เห็นว่าเขาก าลังรับผิดชอบอย่างไร   ความ
รับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ต่อสาธารณะเป็นความพร้อมที่จะรับการตรวจสอบหรือความพร้อมที่จะ
แสดงผลงานเพ่ือให้เห็นการปฏิบัติงานในหน้าที่ว่ามีผลอย่างไร ประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวด้วย
การมีตัวชี้วัดผลงานอย่างชัดเจนมีการวัดผลงานมีระบบของการให้รางวัลและระบบการลงโทษที่
ชัดเจน ดังนั้นจึงเป็นการอธิบายว่าท าไมประชาชนจึงยอมให้เขาปกครอง ด้วยความสามารถในการ
ตอบค าถามต่อประชาชนได้ จึงกล่าวได้ว่าความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ต่อสาธารณะเป็นเครื่องมือ
ที่ฝ่ายรัฐบาลน ามาใช้ในการสร้างเรื่องเพ่ือการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงในการตอบสนองต่อ
การท างานของฝ่ายตนอย่างเช่นกรณีของการโยกย้ายนายถวิล เปลี่ยนศรีที่เมื่อศาลปกครองชั้นต้นได้
พิพากษาเพิกถอนค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมที่ยกค าร้องทุกข์  โดยให้คืน
ต าแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติให้นายถวิล เปลี่ยนศรี จนนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่ง
ลักษณ์ ชินวัตร ได้ไปยื่นอุธรณ์ค าพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุดเพราะเห็น
ว่าตนเองได้ใช้ดุลพินิจชอบด้วยข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และคุณธรรมแล้วด้วยเหตุผลที่กล่าวมา
ข้างต้นความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ต่อสาธารณะจึงเป็นเสมือนเครื่องหมายและเนื้อหาของการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย และเป็นที่เข้าใจตรงกันว่าระบอบประชาธิปไตยเป็นระบอบการ
ปกครองที่ผู้มีอ านาจทางการเมืองของรัฐนั้นๆ ถูกควบคุมโดยประชาชน ซึ่งเรียกว่า ประชาธิปไตย
แบบตัวแทน (Representative Democracy) อันเป็นไปตามหลักการความสัมพันธ์ระหว่างตัวการ
กับตัวแทน (Principal agent relations) 
 

6. อภิปรายผล 
จากผลการศึกษาพบว่าการจัดการบุคลากรภาครัฐในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ

ระดับสูงในภาคพลเรือนไทยไม่เป็นไปตามหลักการจัดการทรัพยากรบุคคลตามระบบคุณธรรม และ
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สามารถอภิปรายได้ว่า  

ประการแรก รูปแบบขั้นตอน กระบวนการจัดการบุคลากรภาครัฐในการแต่งตั้งโยกย้าย
ข้าราชการพลเรือนมีการแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง ซึ่งเป็นฝ่ายรัฐบาลมีการเร่งรัดการด าเนินการ
แต่งตั้งโยกย้าย กล่าวคือ หน่วยงานต้นสังกัดด าเนินการอนุมัติเห็นชอบการโอนก่อนที่ฝ่ายรับโอนจะ
มีความเห็นชอบในการรับโอน จึงเป็นการโยกย้ายที่ไม่ถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอน วิธีการอันเป็น
สาระส าคัญที่กฎหมายก าหนดไว้ กล่าวคือ ในการแต่งตั้งโยกย้ายขั้นตอน และกระบวนการแต่งตั้ง
โยกย้ายจะต้องไปตามระบบคุณธรรมตามที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. 2551 
ได้ก าหนดไว้ในมาตรา 42 การจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ และมาตรา 63 วรรคแรก ซึ่ง
บัญญัติไว้ว่า การย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งต าแหน่ง
ข้าราชการพลเรือนสามัญในหรือต่างกระทรวงหรือกรม  แล้วแต่กรณีให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน 
กฎ ก.พ. 
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ประการที่สอง การใช้อ านาจดุลพินิจในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงในภาคพล
เรือนไทย ซึ่งเหตุอันเกิดจากผู้มีอ านาจใช้อ านาจดุลพินิจในการจัดการบุคลากร กล่าวคือ การแต่งตั้ง
โยกย้ายให้ด ารงต าแหน่งต่างๆ ถึงแม้ผู้มีอ านาจจะมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอน  กระบวนการ
จัดการบุคลากร และหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนแต่การใช้ดุลพินิจก็ยังคงให้ความส าคัญกับระบบอุปถัมภ์
ถึงแม้จะเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมาย การใช้อ านาจดุลพินิจของฝ่ายการเมืองมักน า
ประเด็นความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ต่อสาธารณะ อันเป็นหลักการของ Democratic 
Governance มาใช้ในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูง โดยหลักการนี้ผู้มีอ านาจมักน ามาใช้
โดยมีนัยยะแอบแฝงในเชิงการเมือง ซึ่งกล่าวได้ว่า หลักความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ต่อสาธารณะ 
เป็นเครื่องมือที่ฝ่ายการเมืองน ามาใช้ในการแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการระดับสูงในการตอบสนอง
ต่อการท างานของฝ่ายตน เพ่ือแก้ไขปัญหาในการแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการระดับสูงที่มี
การเมืองเข้ามาแทรกแซง สามารถด าเนินการได้ดังนี้ 1) องค์การภาครัฐควรปรับปรุงการแต่งตั้ง
โยกย้ายให้มีเหตุผลและให้มีหลักประกันความมั่นคงหรือความเป็นธรรม โดยถือหลักว่าหางานให้
เหมาะสมกับคน ไม่ใช่หาต าแหน่งให้กับคน 2) ต้องจัดวางระบบข้อมูลเพ่ือการบริหารโดยเฉพาะ
ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการท างานหรือผลงานของข้าราชการเพ่ือน ามาใช้ประกอบการพิจารณา 3) 
ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือข้าราชการในหน่วยงานนั้นได้แสดงความเห็นหรือให้บุคคลหลาย
ฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการพิจารณา 

นอกจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ภาครัฐควรต้องเพ่ิมในส่วนของการสร้างและปลูกฝัง
ข้าราชการในเรื่องของค่านิยมความเป็นธรรม ความเสมอภาค สร้างกลไกของการสกัดกั้นการเข้า
แทรกแซงจากข้าราชการฝ่ายการเมือง หาแนวทางการน าระบบคุณธรรมและหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี เข้าสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง ตลอดจนเพ่ิมข้อบังคับ ระบบการตรวจสอบที่มี
ประสิทธิภาพ บทลงโทษที่ชัดเจนและรวดเร็วส าหรับผู้มีอ านาจที่ใช้ดุลพินิจไม่เป็นไปตามระบบ
คุณธรรม 

 
7. กิตติกรรมประกาศ 

ดุษฎีนิพนธ์เรื่อง การจัดการบุคลากรภาครัฐ: กรณีศึกษาการย้ายเลขาธิการสภาความ
มั่นคงแห่งชาติเล่มนี้ส าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลือเป็นอย่างดีจาก  รอง
ศาสตราจารย์ ดร.เอกพร รักความสุข รองศาสตราจารย์พรชัย เทพปัญญา และอาจารย์ที่ปรึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัสพงศ์ คลังกรณ์ ที่ได้กรุณาให้ค าแนะน าและตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่อง
ด้วยความเอาใจใส่ตลอดมาตั้งแต่ต้นจนเสร็จเรียบร้อย ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณไว้เป็นอย่างสูง 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นทุกท่านที่ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้ศึกษาและ
ประสบการณ์ที่มีคุณประโยชน์ยิ่ง ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ประจ าหลักสูตรฯ ทุกท่านที่ได้ให้ความ
ช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการศึกษามาโดยตลอดอย่างดียิ่ง 

ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ที่ได้สนับสนุนให้ลาศึกษาต่อในหลักสูตร
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ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ขอขอบพระคุณ
ข้าราชการพลเรือนสามัญทั้ง 28 ท่านที่ให้ความอนุเคราะห์สละเวลาให้ข้อมูลที่ส าคัญตลอดจนให้
ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกด้วยความมีน้ าใจและอัธยาศัยอย่างดียิ่ง 
 
8. ข้อเสนอแนะ 

เพ่ือเป็นแนวทางการแก้ปัญหาการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไทย  ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. ควรเพ่ิมอ านาจและบทบาทของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  (ก.พ.) และ
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในการก าหนดหลักเกณฑ์ กลไกกระบวนการจัดการ
บุคลากรภาครัฐ เพ่ือการน าไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริงทั้งในเรื่องการแต่งตั้ง การโยกย้ายข้าราชการ
พลเรือนสามัญไทยให้เป็นหลักเกณฑ์เดียวกันส าหรับประเภทเดียวกัน และระดับเดียวกันโดยไม่ให้
ข้าราชการฝ่ายการเมืองเข้ามาแทรกแซง 

 2. ในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญระดับสูง ผู้มีอ านาจแต่งตั้งโยกย้าย
โดยการใช้ดุลพินิจจะต้องน าหลักการของความพร้อมรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ต่อสาธารณะมาใช้
เพ่ือให้ประชาชนได้ตรวจสอบทุกครั้งหลังมีการแต่งตั้งโยกย้าย  เพราะหากภายหลังการแต่งตั้ง
โยกย้าย พบว่าผู้ได้รับการแต่งตั้งโยกย้ายกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบต่อหน้าที่จะต้องรับผิดตาม
การกระท าของตนด้วยการถูกลงโทษทางวินัย 

 3. ในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญระดับสูง ควรมีหน่วยงานที่ท าหน้าที่
ตรวจสอบการใช้อ านาจดุลพินิจของผู้มีอ านาจ 

 4. ควรท าการศึกษาแนวทางการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญระดับสูง โดย
ปราศจากการแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง 
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องค์ประกอบ และพฤติกรรมบ่งชี้คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม
จริยธรรมของนักศึกษาปริญญาตรีวิชาชีพการโรงแรม  

FACTOR AND BEHAVIOR INDICATES THE DESIRABLE CHARACTERISTICS FOR  
MORAL AND ETHICS OF UNDERGRADUATE CAREER HOTEL MANAGEMENT 

 
สุภชัย เจริญดี อัจศรา ประเสริฐสิน   เติมศักดิ์ คทวณิช นฤมล พระใหญ่  

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือนิยามความหมาย องค์ประกอบ และพฤติกรรมบ่งชี้ของ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาปริญญาตรีวิชาชีพการโรงแรม 
งานวิจัยนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพโดยมีผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ เจ้าของธุรกิจโรงแรม ผู้บริหาร
ระดับสูงวิชาชีพการโรงแรม อาจารย์และนักวิชาการ ทีมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้
ทางด้านจิตวิทยาการศึกษา พุทธศาสนา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการฝึกอบรม มีความ
เชี่ยวชาญทางด้านการเรียกการสอนด้านคุณธรรมจริยธรรมมีผลงานและประสบการณ์ที่เกี่ยวกับ
คุณธรรมจริยธรรม โดยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้ทรงคุณวุฒิ รวม 5 ท่าน และการสนทนากลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญอีก 5 ท่าน แล้วน ามาวิเคราะห์เนื้อหา ผลของการศึกษาพบว่าความหมายของ คุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรม ของนักศึกษาปริญญาตรีวิชาชีพการโรงแรมได้แก่ ความ
ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามทั้ง กายวาจาและจิตใจโดยถือปฏิบัติเป็นประจ า ความสามารถในการ
ปรับตัว วิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม และเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งการปฏิบัติต่อตนเองต่อผู้อ่ืน
และต่อสังคมตามศีลธรรมเพ่ือประโยชน์สุขของตนเองและส่วนรวม นอกจากนี้ ยังจะต้อง
ประกอบด้วยคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรมในการท างานอีก 4 
องค์ประกอบที่ส าคัญ คือ ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ ความมีวินัย การควบคุมอารมณ์ ซึ่งมี
ความสอดคล้องกับองค์ประกอบของคุณธรรม จริยธรรม จากสังเคราะห์ เอกสาร บทความ ที่ได้มี  
การศึกษาไว้แล้ว แต่ความหมายของคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาปริญญาตรีวิชาชีพ
การโรงแรม เป็นคุณลักษณะลักษณะเฉพาะด้านโดยจะต้องค านึงถึงการพัฒนาพฤติกรรมเกี่ยวกับ
การเรียนรู้และน าไปปฏิบัติสู่วิชาชีพในการบริการอย่างมีคุณภาพ  
 

ค าส าคัญ: คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์,คุณธรรมจริยธรรม,นักศึกษาปริญญาตรีวิชาชีพการโรงแรม 

                                                           
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ แขนงวิชาจิตวิทยาการศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
  ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ABSTRACT 
 This research aims to define the composition and behavior indicative of 
graduate the desirable characteristics of moral and ethics for undergraduate career 
hotel management. This study used qualitative research with key informants, 
including hotel owners, executive career management, professors and scholars.  
A specialized field of learning psychology study Buddhism, human resources 
training. The expertise in the teaching of moral and ethics with work experience 
related to moral and ethics. The tool was the structures in- depth interview five 
scholars who were experts and including five participants in focus group discussion 
by using content analysis. The study found that graduate the desirable 
characteristics of moral and ethics. The undergraduate vocational training means in 
practice is pretty good as well by body, speech and mind meditated regularly, 
adaptability Lifestyle, values in conflict. And set a good example and treat 
themselves to others and to society as immoral for the benefit of themselves and 
the public. It must include features Graduate desirable moral work moral and ethic 
has four key elements is honesty, responsibility, discipline, emotional control. This 
is consistent with the composition of the ethics of synthetic paper documents from 
the past. However, the definition of the desirable characteristics of moral and ethics for 
undergraduate career hotel management. It is characterized by the need to take into 
account the behavior to learn and put into practice the profession in service quality. 
 

Keywords: The Desirable Characteristics , Moral and Ethics , Undergraduate Career 
Hotel Management  
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1. บทน า 
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรมเป็นสิ่งที่ส าคัญซึ่งแสดงถึงลักษณะ

ของการเรียนรู้ที่บุคคลสามารถ ควบคุมตนเอง ความคิด การแสดงออกของตนเพ่ือให้เห็นเด่นชัดใน
ด้านใดด้านหนึ่งและมีความแตกต่างจากจริยธรรมด้านอ่ืนๆ ซึ่งบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรมในการ
อยู่ร่วมกันในสังคมควรประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักจริยธรรมของสังคมนั้นๆ การเป็นมนุษย์ที่
ดีในสังคมต้องอยู่ในกฎเกณฑ์ บรรทัดฐาน ปฏิบัติสิ่งที่ถูกต้องดีงาม พูดดี ท าดี คิดดี งดเว้นการ
กระท าสิ่งที่สังคมไม่ปรารถนา ตอบสนองความต้องการทางจริยธรรมที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลในการด าเนินชีวิตเพ่ือบรรลุเปูาหมายและความส าเร็จ (Berkowitz, M., & Puka, W, 
2009)  ซึ่งเห็นว่าการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 เป็นการก าหนดแนวทางยุทธศาสตร์ในการ
จัดการเรียนรู้ โดยร่วมกันสร้างรูปแบบและแนวปฏิบัติในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการจัด 
การเรียนรู้โดยเน้นที่องค์ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญและสมรรถนะที่เกิดกับตัวผู้เรียน (Pervin, L. 
A, 1994)  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณลักษณะทางคุณธรรม จริยธรรม เป็นการประเมินลักษณะของแต่
ละบุคคลที่มีเสถียรภาพ เป็นการแสดงพฤติกรรมของบุคคลในรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกันกับ
เหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่เผชิญอยู่ พิภพ วชังเงิน, 2545) ดังนั้น ผู้เรียนควรเริ่มต้นจากการ
ปลูกฝังคุณงามความดีที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นในจิตใจก่อน จึงจะส่งผลต่อความประพฤติ ปฏิบัติในทางที่
ถูกต้องเหมาะสมต่อไป (Davidson, M., Khmelkov, V., & Baker,  2011) 

จากความส าคัญของการศึกษาที่มีต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์นั้น 
จ าเป็นต้องสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย 5 ด้าน ดังนี้คือ(1) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม (2) ด้านความรู้ (3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีดังกล่าว (สายฝน บูชาและคณะ
,2558) ซึ่งในโลกยุคปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงทางวัตถุอย่างรวดเร็วมาก ความเจริญก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ในสังคม ถ้ามนุษย์ขาด
คุณธรรม จริยธรรมแล้ว จะท าให้สังคมโลกวุ่นวาย และหาความสุขที่แท้จริงได้ยาก เพราะเสาะ
แสวงหาวัตถุที่ท าให้ตนเองพอใจ ชอบใจ เมื่อมุ่งแต่ประโยชน์ส่วนตน จึงท าให้ เกิดปัญหาสังคมตาม
อย่างมากมาย แนวทางในการแก้ไขหรือการปูองกันจึงต้องเริ่มที่จิตใจ ปลูกฝังคุณลักษณะทาง
คุณธรรม จริยธรรมตามหลักศาสนาที่แต่ละคนยึดถือ แล้วมนุษย์ที่มีจิตใจดีงามจะสามารถอยู่ในโลก
ที่มีความเจริญทางวัตถุได้อย่างสงบสุข ซึ่งคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้ านการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมนับเป็นคุณลักษณะด้านแรกที่มีความส าคัญและต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วนในการผลิตบัณฑิต 
กระบวนการเรียนการสอจะต้องมุ่งปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่  ผู้ที่จะส าเร็จการศึกษาออก
ไปสู่สังคมภายนอก ได้แก่ การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลรอบข้าง รู้จักท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็น
อย่างดี มีวินัยในตนเอง มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีบุคลิกภาพที่ เหมาะสม รู้จัก
บทบาทของผู้น าและผู้ตามที่ดี มีความกระตือรือร้นที่จะหาความรู้เพ่ือสร้างความเจริญงอกงามทาง
ปัญญาอยู่ตลอดเวลา (เติมศักดิ์ คทวณิช,2555)     
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จากการตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ประกอบกับผู้วิจัยมีโอกาสจัดการเรียนการสอน ให้ค าชี้แนะ การฝึกอบรมของ
นักศึกษาวิชาชีพการโรงแรมของสถาบันการศึกษา ทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน มหาวิทยาลัย
ราชภัฎ ที่มาฝึกงานตาม หลักสูตรและหาประสบการณ์การเรียนรู้ในโรงแรม โดยเฉพาะธุรกิจ
โรงแรมเป็นส่วนหนึ่งที่มีความ ส าคัญต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (ปวีณา  ศิวาลัย, 2557) จาก
การสังเกตของผู้วิจัยเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติงานพบว่า นักศึกษา
บางคนยังขาดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรมในกาท างานอยู่หลายด้าน เช่น การ
ตั้งเปูาหมายในการเรียนรู้ที่ยังไม่ชัดเจน ขาดความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ความมีวินัย 
ความเคารพต่อผู้อ่ืน การท างานร่วมกันหรือการไม่สามารถเลือกใช้วิธีการปฏิบัติงานในการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ได้ เป็นต้น (โชคนิติ  แสงลออ และศักดิ์ชัย  เศรษฐอนวัช, 2557) 

 ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่ผู้วิจัยได้จากการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนนักศึกษาวิชาชีพการ
โรงแรมที่ระบุว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาบางคนอยู่ในเกณฑ์
ค่อนข้างต่ า ซึ่งจะส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในวิชาชีพการโรงแรมของนักศึกษาเอง
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ที่อยู่ในช่วงของการฝึกงานกับ
โรงแรมในแผนกต่างๆ  

นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนยังมีความเห็นว่า การเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้าน
คุณธรรมจริยธรรมจะช่วยให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองด้านการคิด เช่น การตั้งเปูาหมาย การ
วางแผน การสะท้อนคิดอย่างมีวิจารณญาณซึ่งท าให้พัฒนาพฤติกรรมเกี่ยว  กับการเรียนรู้และช่วย
สร้างเสริมคุณลักษณะพึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรมที่มีคุณภาพ (ฐิติวัสส์ สุขปูอม, 2555).  
เป็นที่ยอมรับกันว่าสถาบันอุดมศึกษาเป็นแหล่งสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสังคม
ให้เป็นผู้ที่มีศักยภาพเพียบพร้อมทุกๆ ด้าน ดังนั้นบุคคลที่เข้าสู่ภาคการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจึงควร
ได้รับการส่งเสริมผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ ความ สามารถในสาขาวิชาชีพและสถาบันอุดมศึกษายังมี
เปูาหมายส าคัญที่ต้องปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้เรียน โดยเฉพาะในกลุ่มของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏในเขตกรุงเทพมหานครและโรงเรียนการท่องเที่ยวและการโรงแรมของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มี
บริบทในการรับนักศึกษา คุณลักษณะของนักศึกษาวิชาชีพการโรงแรมใกล้เคียงกัน โดยได้จ าแนก
ประเด็นคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์คุณธรรม และจริยธรรมของนักศึกษาปริญญาตรีวิชาชีพ
การโรงแรม ที่ท าให้เกิดชีวิตของการเรียนรู้ การฝึกฝนและพัฒนาตนเอง (Sigelman, C. K. & Rider, 
E. A., 2013)  

 กระบวนการเหล่านั้นจะท าให้นักศึกษาเกิดความตระหนักรู้ในตนเอง อันได้แก่ การมีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลรอบข้าง รู้จักการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี  (สมพร ฉั่วสกุล และคณะ , 2553) 
ความมีวินัยต่อตนเองและผู้อ่ืน (อรพินทร์  สันติชัยอนันต์, 2549). มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มี
บุคลิกภาพที่เหมาะสม ช่วยเหลือเกื้อกูล ความอดทนอดกลั้น เพ่ือให้การท างานส าเร็จลุล่วง สามารถ
แก้ไขปัญหา ยอมรับความแตกต่างความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความคิด พร้อมที่จะปรับตัวใน
การท างาน และซึ่งสอดคล้องตามองค์ประกอบที่ผู้วิจัยได้ศึกษาจากแหล่งความรู้ บทความ งานวิจั ย
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ต่างๆ และเอกสารที่อ้างอิงไว้แล้ว ในเรื่องของภาพรวมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้าน
คุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาได้เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบคือ ความซื่อสัตย์ สุจริต 
ความรับผิดชอบ ความมีวินัย การควบคุมอารมณ์ ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรีวิชาชีพการโรงแรม 

 
2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

เพ่ือนิยามความหมาย องค์ประกอบและก าหนดพฤติกรรมบ่งชี้ด้านคุณธรรม จริยธรรมของ
นักศึกษาปริญญาตรีวิชาชีพการโรงแรม 

 
3. ขอบเขตการวิจัย 

3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตด้านเนื้อหา ดังนี้ 

(1) ทฤษฎีการเรียนรู้ เกี่ยวกับคุณลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรม ได้แก่ ทฤษฎี
พัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจท์ ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของ Kohlberg ทฤษฎีต้นไม้
จริยธรรม 

(2) สังเคราะห์แนวคิดคุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรม จากบทความ นักวิชาการ 
(3) คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฎ

ทั้ง 5 แห่งในกรุงเทพมหานคร และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
3.2 ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยจะก าหนดขอบเขตการศึกษาในเรื่อง องค์ประกอบ และพฤติกรรม

บ่งชี้คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาปริญญาตรีวิชาชีพการ
โรงแรม ซึ่งแบ่งผู้ให้ข้อมูลส าคัญ คือ 

(1) ผู้ให้ข้อมูลหลักด้านการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเจ้าของกิจการ ผู้บริหาร คณาจารย์ 
(In-depth Interview) รวมทั้งสิ้น 5 ท่าน 

(2) ผู้ให้ข้อมูลหลักด้านการสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ โดยผู้วิจัยคัดเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) โดยการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) รวมทั้งสิ้น 5 ท่าน 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
4.1 รูปแบบการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เรื่ององค์ประกอบและพฤติกรรม 

บ่งชี้คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาปริญญาตรี วิชาชีพการ
โรงแรม โดยการศึกษาวิจัยดังกล่าวใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
เอกสารและการเก็บข้อมูลภาคสนามด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ดังนี้ 



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560654
๖ 

(1) ศึกษาข้อมูลจากเอกสารทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ ในเรื่องคุณลักษณะด้านคุณธรรม
จริยธรรมที่ได้มาจากแหล่งข้อมูลหลัก (Primary Source) และข้อมูลรอง (Secondary Source) 
ได้แก่ หนังสือ วารสาร บทความ และข้อมูลชนิดอื่นที่เป็นปฐมภูมิ 

(2) ศึกษาวิเคราะห์ อธิบาย ตีความ และเปรียบเทียบประเด็น สาระส าคัญ เพ่ือสรุป
น าเสนอสาระส าคัญท่ีได้วิเคราะห์แล้ว 

(3) สัมภาษณ์จากกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ (In-depth Interview) รวมทั้งสิ้น 5 ท่าน โดย
ผู้วิจัยคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ าแนกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเจ้าของธุรกิจ
และผู้บริหารระดับสูง จ านวน 2 ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีองค์ความรู้และประสบการณ์การท างาน
ด้านการโรงแรมเป็นเจ้าของธุรกิจและผู้บริหารโรงแรมมืออาชีพ ผู้บริหารระดับสูงที่มีประสบการณ์
ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การฝึกอบรมส าหรับนักศึกษาฝึกงานวิชาชีพการโรงแรมและพนักงาน
ของโรงแรมมากกว่า 10 ปีขึ้นไป กลุ่มครู อาจารย์ จ านวน 3 ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ
การจัดการเรียนรู้ทางด้านจิตวิทยา พุทธศาสนาด้านคุณธรรม จริยธรรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ด้านการฝึกอบรม ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการเรียนการสอนคุณธรรม จริยธรรมและมีผลงาน
ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 

(4) ท าการสนทนากลุ่มเฉพาะจากผู้เชี่ยวชาญ (Focus Group Discussion) จ านวน 5 
ท่าน ได้แก่นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญการสอนนักศึกษาหลักสูตรการโรงแรม หัวหน้าทรัพยากรมนุษย์
ด้านการฝึกอบรมหัวหน้าแผนกที่นิเทศงานนักศึกษาและเจ้าของกิจการ โดยผู้วิจัยคัดเลือกแบบ
เจาะจงและโดยการสนทนากลุ่มเฉพาะ   
 

5. การสรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
การศึกษานี้ได้น าเสนอผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือนิยามความหมาย 

องค์ประกอบและก าหนดพฤติกรรมบ่งชี้ด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาปริญญาตรีวิชาชีพการ
โรงแรมดังนี้ 

5.1 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม เป็นความประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดี

งามทั้ง กาย วาจา และจิตใจโดยถือปฏิบัติเป็นประจ า โดยต้องมีสติในการเรียนรู้ สามารถปรับตัว 
เข้ากับวิถีชีวิตของความขัดแย้งทางค่านิยม และเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งการปฏิบัติต่อตนเองต่อผู้อ่ืน
และต่อสังคม ตามศีลธรรมเพ่ือประโยชน์สุขของตนเอง ส่วนรวมและน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบวิชาชีพ 

5.2 องค์ประกอบและพฤติกรรมบ่งชี้คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม
จริยธรรมของนักศึกษาปริญญาตรีวิชาชีพการโรงแรม สรุปได้ดังนี้  

5.2.1 ความซื่อสัตย์ (Honesty) หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงถึง การรักษาค ามั่นสัญญา 
การพูดความจริง การไม่น าของผู้อ่ืนมาเป็นของตน การตั้งใจท าหน้าที่อย่างเต็มที่ และการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด 



655วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

๗ 

“นักศึกษาที่มาฝึกงานโรงแรมนั้น สิ่งแรกที่พึงมีคือ ความซื่อสัตย์ สุจริต เพราะว่าเรา
ต้องท างานใกล้ชิดกับแขกผู้มาเข้าพัก ไม่พูดปด การประพฤติปฏิบัติตนอย่างตรงไปตรงมา ก่อให้เกิด
ความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1)    

“นักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงแรมนั้นต้องมีการติดต่อปฏิสัมพันธ์กับบุคคล
อ่ืน ๆ การใช้ชีวิตในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีความซื่อสัตย์ต่อทุกคนไม่มีการแบ่งแยก เพราะเป็น
หนทางหนึ่งในการช่วยพัฒนาความรู้ความสามารถของเรา ให้เราได้รู้จุดอ่อน จุดแข็งของเรา อีกทั้ง
ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการท างาน (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3)    

“ลูกค้าคือพระเจ้าถ้าเราขาดความซื่อสัตย์ก็จะไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมในการ
ท างานกับผู้คน ” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 7) 

“เป็นการประพฤติปฏิบัติตนอย่างตรงไปตรงมา ตรงต่อความเป็นจริง ทั้งกาย วาจา ใจ 
ต่อตนเองและผู้อ่ืน (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 10)                                                                                                                      

5.2.2 ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึง มุ่งมั่น
ในการท างานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ มีความพากเพียรเพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จตามความมุ่งหมาย 
การรักษาเวลา ยอมรับผลดีผลเสียที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ 

“การท างานโรงแรมนั้นความรับผิดชอบเป็นสิ่งส าคัญของนักศึกษาในการปฏิบัติงาน 
เนื่องจากงานบริการ เป็นธุรกิจที่เปิด 24 ชั่วโมง การตรงต่อเวลาท าให้เราสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้
อย่างมีความสุข ถ้าเรารู้จักยอมรับความผิดพลาดได้ ก็สามารถปรับปรุงแก้ไขในสิ่งนั้นได้ดีและถูกต้อง 
ความรับผิดชอบแล้วสิ่งที่ส าคัญที่ต้องปฏิบัติต่อลูกค้าคือการให้ความเคารพ” (ผู้ให้ข้อมูลคนที ่1)  

“การท างานบริการ ผู้ปฏิบัติงานต้องมีใจรักงานบริการความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย ช่วยเหลือเกื้อกูล โอบอ้อมอารี มีเมตตาการให้เคารพผู้อ่ืนไม่เฉพาะแต่ผู้ที่มีอาวุโสกว่าเรา
เท่านั้นที่เราควรเคารพและ ให้เกียรติ แต่ควรเคารพทุกๆ คน ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า เพ่ือนร่วมงาน หรือ
แม้แต่คนที่มีต าแหน่งต่ ากว่าเรา ควรปฏิบัติต่อพวกเขาด้วยความสุภาพ” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 5)  

“ต้องเป็นบุคคลมีความประพฤติดี ที่มีใจรักในงานบริการ มีความเป็นมิตร มีอัธยาศัย 
ยิ้มแย้มแจ่มใส ต่อลูกค้า เช่น การไหว้ การทักทาย การยิ้ม การสบสายตา มีความรับผิดชอบ มุ่งมั่น
ตั้งใจท างาน มีวินัย ขยันหมั่นเพียร ละเอียดรอบคอบ ตรงต่อเวลาในการท างาน โดยเฉพาะกับแขกที่
เข้าพัก ให้ความเคารพต่อทุกๆคน เพราะการท างานบริการต้องมาจากภายใน (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 6) 

“การปฏิบัติหน้าที่อย่างตั้งใจ มีความละเอียดรอบคอบ มีความ พากเพียรพยายาม
เพ่ือให้งานหรือภาระท่ีรับผิดชอบอยู่บรรลุผลส าเร็จตรงตามเปูาหมาย” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่7)   

5.2.3 ความมีวินัย (Discipline) หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึง การปฏิบัติตน
ตามระเบียบกฎเกณฑ์ขององค์กร การควบคุมตนเอง ยอมรับการตัดสินใจของผู้อ่ืน รู้จักรักษาสิทธิ
ของตนและผู้อ่ืน 

“การฝึกตนเองให้มีวินัยด้วยการรู้จักเคารพผู้อ่ืนเป็นสัญญาณของความมีสติปัญญา
และความภาคภูมิใจต่อตนเอง เรามีสติปัญญาในการแยกแยะสิ่งที่พึงปฏิบัติ รวมถึงเคารพนับถือและ
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๘ 

ยอมรับในความสามารถของผู้อื่น ใช้กริยาวาจาสุภาพ อ่อนน้อม เพ่ือหลีกเลี่ยงการ Complaint จาก
แขกผู้เข้าพัก (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1)  

“นักศึกษาวิชาชีพโรงแรมต้อง มีระเบียบวินัย มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ ดูแลรักษา
ทรัพย์สิน อุปกรณ์เครื่องมือให้เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยแสดงพฤติกรรมออกมาให้เห็นเด่นชัด เช่น 
มีจิตสาธารณะ ไม่ฝุาฝืนกฎระเบียบ การให้ความช่วยเหลือต่อคนรอบข้างและองค์การ” (ผู้ให้ข้อมูล
คนที ่4)   

“ความมีวินัยในตนเองต้องมีจิตอาสา รักงานบริการ การอยู่ร่วมกันในหมู่มากและเป็น
องค์กรขนาดใหญ่ ถ้าต่างคนต่างท าตามความต้องการของตนเอง ก็จะเกิดความขัดแย้ง ไม่มีความ
สงบ จะส่งผลเสียต่องาน เพ่ือนร่วมงานและแผนกได้” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 8)   

“มีความระเบียบวินัย หมายถึง การควบคุมความประพฤติของตนเองให้ปฏิบัติได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับจรรยามารยาททางสังคม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายและ
ศีลธรรม” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 9)    

5.2.4 การควบคุมอารมณ์ (Temperance) หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงถึงความสามารถ
ในการอดทนอดกลั้น รู้จักการระงับอารมณ์ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การเข้าใจความ
ต้องการของผู้อื่น 

“ต้องระงับอารมณ์ เช่น อารมณ์โกรธ ไม่พอใจต่อคนรอบข้าง แต่ในสายงานโรงแรม
ต้องไม่แสดงออกมา ไม่ว่าทั้งสีหน้า อารมณ์ ค าพูด เราต้องปลูกฝังให้นักศึกษามีทักษะด้านนี้เพราะ
ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับแขกผู้เข้าพักเป็นภาพพจน์ของโรงแรม” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2)  

“งานบริการเป็นการท างานที่เราเผชิญความอดทน สู้งาน แม้งานหนักเพียงใดเป็นการ
ฝึกฝน การ พบปะผู้คนต้องมีการระงับอารมณ์ เช่น อารมณ์โกรธ ไม่พอใจต่อคนรอบข้าง แต่ในสาย
งานโรงแรมต้องไม่แสดงออกมา ไม่ว่าทั้งสีหน้า อารมณ์ ค าพูด เราต้องปลูกฝังให้นักศึกษามีทักษะ
ด้านนี้เพราะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับแขกผู้เข้าพักเป็นภาพพจน์ของโรงแรม” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3) 

“ต้องสามารถควบคุมพฤติกรรมตนเองภายใต้ความกดดันได้” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 7) 
“สามารถอดทนต่องานที่ท า สามารถปรับตัว รับอารมณ์ได้ทุกสถานการณ์ มีพัฒนาการ

ทางอารมณ์ได้อย่างดีเยี่ยม” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 8)                                              
“เป็นผู้มีความรู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 

สามารถประยุกต์ ใช้ความรู้เพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
ท างานภายใต้แรงกดดันจากอารมณ์และควรมีพฤติกรรมบ่งชี้ประกอบไปด้วยสัมปชัญญะเป็นแกน 
ให้มีความรู้ชัด 4 ประการคือ (1) มีความยั้งคิดถึงประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวม หมายถึงการ
ยั้งคิดและค านึง ถึงประโยชน์ที่จะเกิดจากการกระท าและค าพูดของตนก่อนเสมอ ใคร่ครวญและ
หมั่นตรวจสอบพฤติกรรมของตนก่อนลงมือท า ให้รู้จักบริหารการควบคุมตนเองในขณะปฏิบัติงาน 
(2) มีการเลือกวิธีการที่เหมาะกับตัวเองและบริบทในขณะ นั้น หมายถึง ให้รู้จักพอเหมาะและควร
กับตัวเอง(3) มีการยึดหลักธรรมประจ าตนเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติ เป็นหลักยึดในการประกอบวิชาชีพ 
หมายถึง มีธรรมประจ าใจ เหมือนการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับตนเอง ไม่ใช่จิตคิดอกุศล(ความชั่ว)
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๙ 

เกิดขึ้นในใจ เหมือนการฉีดวัคซีนเข้าใจในจิตใจ นั่นก็หมายถึงการยึดหลักธรรมประจ าใจการ
ปฏิบัติงาน (4) มีการฝึกจิตใจไม่ให้หลง ลืม หมายถึง การไม่หลงลืมตัว หากเจอสถานการณ์ยั่วยุก็จัก
สามารถยับยั้งชั่งใจ ไม่ใช่อารมณ์ในการแก้ไขปัญหา หากเผลอตัวตกไปในทางที่ผิดก็จะรีบเตือนตน
ให้มีสติและกลับตนได้ทัน” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 10)        

                                             
6. บทสรุปและ ข้อเสนอแนะ 

6.1 บทสรุป  
ความหมาย องค์ประกอบ และพฤติกรรมบ่งชี้คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม 

จริยธรรมของนักศึกษาปริญญาตรีวิชาชีพการโรงแรมมีความสอดคล้องกับการสังเคราะห์กรอบ
แนวคิดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 5 แห่ง และ
โรงเรียนการท่องเที่ยวการโรงแรม ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตในเขตกรุงเทพมหานคร ในคณะที่สอน
วิชาชีพการโรงแรมพบว่ามีองค์ประกอบที่ส าคัญต่อการประกอบวิชาชีพ คือ ความรับผิดชอบ ความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความเคารพ ความมีวินัย จรรยาบรรณวิชาชีพ และสอดคล้องกับงานวิจัยของกรรณิการ์ 
ภิรมย์รัตน์ (2555) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร พฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง ได้แก่ 
ความขยัน หมั่นเพียร ความซื่อสัตย์ ความอดทน อดกลั้น ความยุติธรรม ความรับผิดชอบ ความมี
ระเบียบวินัย ความเสียสละ ยกเว้นจริยธรรมด้านความประหยัดอดออม ที่อยู่ในระดับปานกลางและ
ยังสอดคล้องกับพระมหามงคล สามารถ (2558) ได้ศึกษาคุณลักษณะทางจริยธรรมของนักศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมผลการวิจัยพบว่า  นักศึกษา มี
คุณลักษณะทางจริยธรรม ด้านความใฝุรู้ ด้านความมีวินัยและรับผิดชอบ ด้านความอดทนอดกลั้น 
และด้านความประหยัดโดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้ที่การก าหนดความหมาย 
องค์ประกอบและพฤติกรรมบ่งชี้ของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรมของ
นักศึกษาปริญญาตรีวิชาชีพการโรงแรมดังกล่าว จะสามารถพัฒนาเคร่ืองมือวัดและพัฒนารูปแบบ
การเรียนรู้เชิงปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะดังกล่าวได้ 

6.2 ข้อเสนอแนะ   
ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 

(1) เนื่องจากการศึกษาความหมาย องค์ประกอบ และพฤติกรรมบ่งชี้คุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาปริญญาตรีวิชาชีพการโรงแรมในคร้ังนี้ 
เป็นการศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจและยืนยันคุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา
ปริญญาตรีวิชาชีพการโรงแรม ซึ่งเป็นคุณลักษณะเฉพาะของบริบทในการวิจัยนี้ ซึ่งอาจไม่สามารถ
น าองค์ประกอบเหล่านี้ไปใช้ได้กับกลุ่มตัวอย่างอ่ืนๆ 

(2) อาจมีการศึกษาถึงสาเหตุหรือปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมหรือพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมของนักศึกษาปริญญาตรีวิชาชีพการโรงแรม เพ่ือหาข้อดี ข้อเสียพร้อมทั้งปรับปรุงและพัฒนา  

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
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(1) ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมหรือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของ
นักศึกษาปริญญาตรีวิชาชีพการโรงแรม 

(2) ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมหรือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมโดย
จ าแนกตามระดับคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาปริญญาตรีวิชาชีพการโรงแรม  

(3) ควรแยกศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์เฉพาะด้านแบบเชิงลึก เช่น ความ
ซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ เนื่องจากคุณลักษณะเหล่านี้ต้องอาศัยการบ่มเพาะและใช้เวลานานในการ
ฝึกฝนและแสดงพฤติกรรมของบุคคลในการสร้างเสริมและพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ 
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ไทยแลนด์ 4.0 กับการปรับตัวของข้าราชการไทย  
THAILAND 4.0 AND THE SELF-ADJUSTMENT  

OF THAI CIVIL SERVANT  
 

ขวัญตา เบ็ญจะขันธ์ 

Khwanta Benchakhan 
 

บทคัดย่อ 
 ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 หรือไทยแลนด์ 4.0 เป็นโมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความ
มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ซึ่งเป็นประเด็นที่มีความสนใจในการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมากในปัจจุบัน 
ภาครัฐหรือระบบราชการในฐานะเป็นตัวละครส าคัญหรือกลไกหลักในการขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนทั้งแนวคิดและวิธีการท างานใหม่ เพ่ือให้สามารถบรรลุเปูาหมายใน
การพัฒนาประเทศ  
 ดังนั้น บทความวิชาการนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ประเทศ
ไทย 4.0 หรือไทยแลนด์ 4.0 และระบบราชการไทยกับการปรับมุมมองและทัศนคติในการท างาน 
ซึ่งจะเป็นการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการท างานของระบบราชการไทย และรวมทั้งการหา
แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะในการปรับตัวของข้าราชการไทยให้สอดรับกับการท างานตาม
ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 
 ผู้เขียนท าการศึกษาโดยการวิจัยเอกสารจากหนังสือ วารสารวิชาการ และเอกสารของ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง จากการศึกษาค้นพบว่า การปรับเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติการ
ท างานของข้าราชการไทยให้สอดรับกับการท างานตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 คือ การ
ปรับเปลี่ยนค่านิยมการท างานของระบบราชการใหม่ เน้นกระบวนการพัฒนาฝึกอบรมผู้บริหารและ
ฝุายปฏิบัติการทุกระดับ มีการติดตามและประเมินผลในการด าเนินงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง 
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานสู่รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบ การท างานโดยยึดประชาชน
เป็นศูนย์กลาง การท างานที่เน้นการเชื่อมโยงและบูรณาการร่วมกันในการท างานของทุกภาคส่วน 
และการส่งเสริมให้ข้าราชการเกิดความคิดสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรมที่มีคุณค่าต่อการท างาน 
ค าส าคัญ : ไทยแลนด์ 4.0 ; ข้าราชการไทย ; การปรับตัว 

 
ABSTRACT 

Thailand 4.0 Strategy or Thailand 4.0 is recognized as the model driving 
Thailand to stability, prosperity and sustainability, which is of great interest to the 
present country development. The government bureaucracy or public section is 
                                                           

 Political Science Department Faculty of Political Science and Law, Burapha University. 
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regarded as the main agent and mechanisms taking the key role to drive such change. 
Therefore, there should be some modification of both the concepts and the 
practices in order to be able to achieve the goal of developing the country. 

Therefore, this article aimed to examine the strategic concept of Thailand 
4.0 or Thailand 4.0 with the Thai bureaucracy system in terms of adjustment 
towards their points of view and working attitudes which would be the path way to 
analyze the problems and obstacles in the operation of the Thai bureaucracy, 
including finding solutions and suggestions for the self-adjustment of Thai officials 
to work in accordance with the strategy of Thailand 4.0. 

The author conducted the study by researching related documents, 
academic papers, journals, and other relevant government documents. The results 
showed that the self-adjustment of personal view and attitudes of Thai civil servants 
to respond to the operation towards Thailand's strategy 4.0 was to change the values 
of bureaucracy, emphasize on the development process for training the top executive 
and all levels of operations. In addition, there would be continuously monitoring and 
evaluation of public sector operations, the modification of the full e-government 
model, people-centered operation, collaboration and integration–based working 
together with all sectors, and encouraging government officials to enhance their 
creativity and value for their own work. 
Keywords : Thailand 4.0 ; Thai Civil Servant ; Self-Adjustment 
 
1. บทน า 
 ปัจจุบันประเทศไทยต้องอยู่ในท่ามกลางความท้าทายในกระแสโลกาภิวัตน์เพ่ือเปลี่ยนแปลง
ให้ประเทศก้าวไปสู่ประเทศไทย 4.0 หรือไทยแลนด์ 4.0 ตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย ซึ่งเป็นโมเดล
ในการน าพาประเทศให้มีขีดความสามารถทัดเทียมกับนานาประเทศ ด้วยการมีวิสัยทัศน์ที่ว่า 
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”เพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับทิศทางการบริหาร
ประเทศ ภาครัฐหรือระบบข้าราชการซึ่งเปรียบเสมือนกลไกหลักที่ต้องขับเคลื่อนในการพัฒนา
ประเทศ จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนมุมมอง วิธีคิด และรูปแบบการท างานใหม่ เช่น ความเชื่อ ค่านิยม 
ทัศนคติ และวิธีการใหม่ ๆ ที่มีความทันสมัย สามารถน ามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอน 
โดยเน้นการปรับเปลี่ยนให้เป็นระบบราชการ 4.0 ที่ภาครัฐหรือระบบราชการต้องสามารถปรับตัว
และอ านวยความสะดวกในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมยุคดิจิทัล ท่ามกลาง  
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. (2560ง: ออนไลน์)  
โดยการท างานมีการเน้นความคล่องตัวเพ่ือขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ (Agenda - Based) และน า
เทคโนโลยีดิจิตอล และนวัตกรรมมาใช้ปรับรูปแบบสู่ Government 4.0 จากการเปลี่ยนแปลง
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ดังกล่าว บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 หรือ
ไทยแลนด์ 4.0 และระบบราชการไทยกับการปรับมุมมองและทัศนคติในการท างาน ซึ่งจะเป็นการ
วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการท างานของระบบราชการไทย และรวมถึงการหาแนวทางแก้ไข
และข้อเสนอแนะในการปรับตัวของข้าราชการไทยให้สอดรับกับการท างานตามยุทธศาสตร์ 
ประเทศไทย 4.0 ดังกล่าว 
 
2. ไทยแลนด์ 4.0 คืออะไร  
 ประเทศไทย 4.0 หรือไทยแลนด์ 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และ
ยั่งยืน เป็นแนวคิดที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value Based Economy” หรือ 
“เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 3 มิติ ส าคัญ 
คือ (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2560: ออนไลน์)  
 1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ”์ ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” 
 2) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ “ผลิตสินค้า” ไปสู่การเน้นภาค “บริการ” มากขึ้น 
 3) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
 ซึ่งหากกล่าวถึงที่มาของ 4.0 มีอะไรบ้าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น . (2560: 
ออนไลน์) ได้สรุปสาระส าคัญไว้ว่า ประเทศไทย 1.0 เน้นการเกษตรเป็นหลักหรือเป็นสังคม
เกษตรกรรม ประเทศไทย 2.0 เน้นอุตสาหกรรมเบา แรงงานราคาถูก โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มี 
ประชากรเริ่มมีการศึกษามากขึ้น ประเทศไทย 3.0 เน้นอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก เช่น 
รถยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ต่างๆ โดยใช้ต้นทุนและเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ส.ค.ส. กอง
บริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา. (2559: 7-9) กล่าวว่า Thailand 3.0 เกิดขึ้นในช่วง
เวลาที่กระแสโลกาภิวัตน์เปิดกว้าง มีการหลั่งไหลของทุนและเทคโนโลยีจากต่างประเทศเข้ามา
ลงทุนในประเทศไทย ท าให้อุตสาหกรรมไทยมีความซับซ้อนมากขึ้น มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการ
ผลิต จากการผลิตเพ่ือทดแทนการน าเข้า มาเป็นการส่งเสริมการผลิตเพ่ือส่งออก ค่านิยมชุดใหม่  
ไม่ว่าจะเป็นวัตถุนิยม ปัจเจกนิยม สุขนิยม และสากลนิยม ได้เข้ามาแทนที่ค่านิยมดั้งเดิมที่เน้นการ
เอ้ือเฟ้ือ แบ่งปัน ความเป็นอยู่อย่างพอเพียง การมีครอบครัวที่อบอุ่น และท้องถิ่นนิยม         
 การที่ไม่มีฐานรากที่แข็งแรงของตนเอง ไม่มีภูมิคุ้มกันที่เพียงพอ พ่ึงพิงกับโอกาสของการค้า
และการลงทุนจากภายนอก แต่ละเลยการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ในที่สุดประเทศไทยจึงต้อง
เผชิญกับวิกฤตต้มย ากุ้ง ในปี พ.ศ. 2540 ซึ่งหลังจากการเกิดวิกฤตแล้ว อัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทยได้ตกลงมาอยู่ที่ระดับร้อยละ 3-4 มาเกือบ 20 ปีจนถึงปัจจุบัน กล่าวคือ 
การมภีาวะของการติดอยู่ใน “กับดักประเทศรายได้ปานกลาง” (Middle Income Trap) 
 นอกเหนือจากการติดอยู่ในกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ภายใต้ Thailand 3.0 ประเทศ
ไทยต้องเผชิญกับ “กับดักความเหลื่อมล้ า” (Inequality Trap) กล่าวคือ ช่องว่างของรายได้และ
โอกาสของคนจนและคนรวยขยายออกมากขึ้น ในปี พ.ศ. 2552 ประเทศไทยมีความเหลื่อมล้ าทาง
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รายได้สูงเป็นอันดับ 2 ของทวีปเอเชีย หากพิจารณาสัดส่วนรายได้ของประชากรและการถือครอง
ทรัพย์สินระหว่างปี พ.ศ. 2531-2550 สัดส่วนรายได้ของประชากรร้อยละ 20 ที่รวยที่สุด มีรายได้
รวมกันประมาณร้อยละ 55 ของรายได้รวมทั้งประเทศ ในขณะที่กลุ่มที่จนที่สุดร้อยละ 20 มีรายได้
รวมเพียงร้อยละ 4 ของรายได้รวมทั้งประเทศเท่านั้น โดยสัดส่วนรายได้ดังกล่าวไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญในระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา และ ข้อมูลการถือครองทรัพย์สิน
ครัวเรือน แสดงว่า ในปีพ.ศ. 2549 กลุ่มประชากรที่รวยที่สุดร้อยละ 20 ของประเทศ มีทรัพย์สิน
ประมาณ 70 เท่าของกลุ่มที่จนที่สุดร้อยละ 20 ของประเทศ 
 นอกเหนือจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางและกับดักความเหลื่อมล้ า อีกหนึ่งกับดักที่
ประเทศไทยเผชิญคือ “กับดักความไม่สมดุล” (Imbalance Trap) โดยในหลายทศวรรษที่ผ่านมา 
ประเทศไทยเน้นความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ แต่ละเลยการรักษ์สิ่งแวดล้อม การสร้างสังคมที่อยู่ดีมีสุข 
และการยกระดับศักยภาพและภูมิปัญญามนุษย์ จนส่งผลกระทบเชิงลบในมิติต่างๆ มากมาย 
 ดังนั้น Thailand 3.0 จึงเป็นสาเหตุหลักที่ท าให้ประเทศไทยไม่สามารถสร้างความมั่งคั่ง 
 มีความมั่นคงในแนวทางที่ยั่งยืนได้ ซ่ึงเหตุผลส าคัญของการปรับเปลี่ยนโมเดลทางเศรษฐกิจ จาก
Thailand 3.0 ไปสู่Thailand 4.0 ซึ่งเป็นประเทศที่มีรายได้สูง สามารถพ่ึงพาตนเองได้ และ
ยกระดับให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว 
 Thailand 4.0 เป็นโมเดลเศรษฐกิจที่จะน าพาประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศ
รายได้ปานกลาง กับดักความเหลื่อมล้ า และกับดักความไม่สมดุล พร้อมๆกับเปลี่ยนผ่านประเทศ
ไทยไปสู่ ประเทศในโลกที่หนึ่ง ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในบริบทของโลกยุค The Fourth 
Industrial Revolution อย่างThailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และ
ย่ังยืนเป็นรูปธรรม ตามแนวทางที่แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีได้วางไว้ ด้วยการสร้างความเข้มแข็ง
จากภายใน ควบคู่ไปกับการเชื่อมโยงกับประชาคมโลก ตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
โดยขับเคลื่อนผ่านกลไก “ประชารัฐ” 
  
3. ความคืบหน้าในการด าเนินการของรัฐบาลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เปิดเผยว่า ในฐานะ
หน่วยงานกลางที่รับผิดชอบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ จะช่วยสนับสนุนผลักดัน
ให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐสามารถปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และ
มีความพร้อมในทุกมิติ ทั้งด้านความรู้ความสามารถ ทัศนคติและความคิด เพ่ือเป็นกลไกขับเคลื่อน
ภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล และก้าวไปสู่ประเทศไทย 4.0 โดยจะได้น าเสนอแนวทางการพัฒนาทักษะ
ด้านดิจิทัลส าหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐต่อคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และ
คณะรัฐมนตรี เพ่ือให้ข้าราชการและส่วนราชการต่าง ๆ ถือปฏิบัติต่อไป  
 ทางด้าน ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อ านวยการส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน) หรือ สรอ. เปิดเผยว่าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลส าหรับ
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (Digital Goverment Skill Development) เป็นความร่วมมือกัน 
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3 หน่วยงานระหว่าง EGA กับส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือส านักงาน ก.พ. และ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. ซึ่งจะท าให้เกิดการพัฒนาบุคลากรภาครัฐทั้งใน
ระดับบริหารและเจ้าหน้าที่ให้สามารถน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาองค์การสู่รัฐบาลดิจิทัล และ
ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนให้การบริการประชาชนในรูปแบบใหม่ รวมถึงการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาองค์ความรู้และน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาการให้บริการประชาชน  
 ความรับผิดชอบของ EGA ประกอบด้วย การจัดท าแผนการด าเนินงานเพ่ือพัฒนา
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐให้มีความรู้และทักษะในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่าง
รอบรู้และเท่าทันการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีรวมถึงการจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรม  
สื่อ เครื่องมือ เทคนิคและวิธีการพัฒนาที่เหมาะสม เพ่ือให้รัฐบาลสามารถสร้างก าลังคนที่มีทักษะสูง 
ความพร้อมทางด้านความคิด มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาการท างาน การบริการ เพ่ือเป็นก าลัง
ส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 
 นอกจากนี้ ได้สนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จ าเป็นส าหรับการ
พัฒนาข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการประเมินทักษะ 
แผนการพัฒนารายบุคคล แหล่งการเรียนรู้ดิจิทัล วางระบบการติดตามและประเมินผลพัฒนาระดับ
บุคคล ฐานข้อมูลของการพัฒนา เพ่ือการตัดสินใจของฝุายบริหาร เป็นต้น  
 ด้านนายวีระชัย ศรีขจร ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ 
สคช. เปิดเผยว่า ได้สนับสนุนให้มีการจัดท ามาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล 
ให้กับข้าราชการและบุคลากรของภาครัฐ ซึ่งจะด าเนินการประเมินสมรรถนะข้าราชการและ
บุคลากรของรัฐ จ านวน 15,000 คน ภายในปี 2560 เพ่ือยกระดับการบริการของภาครัฐสู่การเป็น
รัฐบาลดิจิทัล ซึ่งเป็นกุญแจส าคัญในการก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 รวมถึงการพัฒนาทักษะดิจิทัล แก่
นักเรียน นักศึกษา และผู้ประกอบอาชีพทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคการบริการ ภาคการเกษตร และ
บุคคลทั่วไป เพ่ือเป็นส่วนส าคัญในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับการประกอบอาชีพ ก้าวข้ามความเหลื่อม
ล้ าของสังคม น าไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและรอบด้าน (ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน, 2560ค: ออนไลน์)   
 
4. ไทยแลนด์ 4.0 กับระบบราชการ 4.0 เป็นอย่างไร  
 จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นท าให้ภาครัฐหรือระบบราชการต้องปรับตัวและปรับเปลี่ยน
กระบวนการท างานในรูปแบบใหม่ให้สอดรับกับไทยแลนด์ 4.0 ให้มากขึ้น จากความส าคัญข้างต้น 
ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูประบบราชการไว้ใน Facebook ว่า “ระบบ
ราชการเป็นเสาหลักของประเทศและจะเป็นก าลังหลักในการขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0 
แต่หากเราปล่อยให้ระบบราชการอ่อนแอลงเรื่อยๆ ท างานไม่เต็มศักยภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพ
มากพอ และไม่เอ้ืออ านวยให้คนดีและคนเก่งอยู่ในระบบได้ ในที่สุดก็จะส่งผลกระทบต่อประชาชน
และกลายเป็นอุปสรรคต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศได้” (สุวิทย์ เมษินทรีย์, 2560: ออนไลน์) 
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 อีกทั้ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้กล่าวในการปาฐกถาพิเศษเรื่อง 
รัฐบาลดิจิทัล กุญแจสู่ประเทศไทย 4.0 : Digital Government the Key success to Thailand 
4.0 ว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลส าหรับข้าราชการและ
บุคลากรภาครัฐนี้ จะเป็นก้าวหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ประเทศไทย
จ าเป็นต้องก้าวไปข้างหน้า และส่วนราชการก็ต้องพยายามเร่งรัดให้ทุกกระบวนการด าเนินการไปได้ 
โดยต้องค านึงถึงความต้องการจากภาคประชาชน เร่งสร้างความเข้าใจในทุกภาคส่วนทุกอย่างก็จะ
ด าเนินไปได้อย่างรวดเร็ว การจะขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลได้ต้องบูรณาการจากสามส่วน คือ 
ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ แผนงานหรือแผนยุทธศาสตร์ และการบริหารจัดการ  (ส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2560ค: ออนไลน์)  
 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. (2560ง: ออนไลน์,หน้า 2-4) ได้กล่าวถึง
ความสัมพันธ์ในช่วงเวลาของไทยแลนด์ 1.0 – 4.0 กับการปฏิรูประบบราชการไทย 1.0-4.0 ไว้ดังนี้   
 

ตารางที่ 1: แสดงความสัมพันธ์ในช่วงเวลาของไทยแลนด์ 1.0 – 4.0 กับการปฏิรูประบบราชการไทย 
1.0-4.0 

 
ไทยแลนด์ 1.0 ไทยแลนด์ 2.0 ไทยแลนด์ 3.0 ไทยแลนด์ 4.0 

เน้นการเกษตรและ
ส่งออกสินค้าเกษตรเป็น

หลัก 
 
 

เน้นอุตสาหกรรมเบา 
อุตสาหกรรมพื้นฐานของ

ประเทศ และการใช้
แรงงานคนเป็นหลัก 

เน้นอุตสาหกรรมหนัก 
การส่งเสริม ส่งออก การ

ลงทุนและการน าเข้า
เทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศ 

 
เน้นนวัตกรรม และ
ความคิดสร้างสรรค ์

 
 

ประเทศรายได้ต่ า 
ขับเคลื่อนด้วยทรัพยากร 

ประเทศรายได้ปานกลาง 
ขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพ 

ประเทศรายได้สูง
ขับเคลื่อนด้วยนวตักรรม 

ระบบราชการ 1.0 ระบบราชการ 2.0 ระบบราชการ 3.0 ระบบราชการ 4.0 
การปฏิรปูระบบราชการ

สมัยรัชกาลที่ 5 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาต ิฉบับท่ี 1 

(พ.ศ.2504) 

การปฏิรปูระบบราชการ 
(พ.ศ. 2545) 

การปฏิรปูระบบราชการ
เพื่อรองรับ 

ไทยแลนด์ 4.0  
(พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป) 

Face to face-Based Paper-Based Electronics-Based Innovation-driven 
 

แหล่งที่มา: ปรับจากศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ และส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน. (2560ง: ออนไลน์,หน้า 2-4) 
 
  จากตารางจะเห็นได้ว่า ระบบราชการต้องปรับตัวในการท างานอย่างมากเพ่ือให้สอดรับกับ
การเปลี่ยนแปลงกับแนวคิดการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ที่เน้นการท างานที่
สร้างสรรค์และนวัตกรรม ระบบราชการ จะต้องเป็นเจ้าภาพ กล่าวคือ เป็นผู้ที่ต้องประสานงานกับ
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ทุกๆ ฝุาย ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม องค์การอิสระ และภาคส่วนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดความ
ร่วมมือในการขับเคลื่อนประเทศต่อไปในอีกตลอด 20 ปีข้างหน้า  
 
5. ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาระบบราชการไทยที่ผ่านมา  

 การท างานภาครัฐของระบบราชการที่ผ่านมา ภาครัฐของไทยมักถูกมองว่ามีการจัดการ
ภาครัฐที่ไม่เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ไม่ยืดหยุ่น ไม่คล่องตัว ให้ความส าคัญกับความถูกต้องของ
กระบวนการมากกว่าผลสัมฤทธิ์ของงาน การท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานยังติดขัดไม่เชื่อมโยง
เป็นกระบวนการเดียวกัน การบริหารงานยึดติดกับกรอบอ านาจตามกฎหมายเป็นหลักการ
ประสานงานความสัมพันธ์กับภาคส่วนอ่ืนเป็นไปในแบบที่ภาครัฐเป็นฝุายน า ภาคส่วนอื่นเป็นฝุาย
ตาม สอดคล้องกับงานวิจัยของ จุลศักดิ์ ชาญณรงค์. (2557: 75) ที่พบว่าข้าราชการยังคงปฏิบัติงาน
อยู่ภายใต้ค าสั่งและกฎระเบียบ สมาชิกในองค์การยังคงต้องรับผิดชอบ รวมถึงมีบทบาทหน้าที่
ภายใต้ระเบียบอยู่มาก รวมถึงระบบการท างานยังผูกโยงกับการบริหารและการท างานตามสายการ
บังคับบัญชา รูปแบบและวิธีการแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่เริ่มต้นจากภาครัฐเป็นผู้คิดและผู้บอก รวมถึง
การด าเนินการ ซึ่งในหลายครั้งไม่ได้น าปัญหาหรือความต้องการที่แท้จริงของประชาชนมาพิจารณา 
การปฏิบัติงานไม่สอดคล้องและไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม การให้บริการที่ให้กับประชาชน
และภาคเอกชนแม้จะมีการพัฒนาให้รวดเร็วและทันสมัย แต่เมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศแล้วยัง
มีความล่าช้าและไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการได้เท่าที่ควร (ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน, 2560ก: ออนไลน์) เช่น การใช้เวลาในการเสนอหนังสือตามสายบังคับบัญชา
นานกว่า 1 วัน รวมถึงการมีค่านิยมการรับใช้อ านาจในทางที่มิชอบ ค่านิยมที่นับถือระบบพวกพ้อง
ในทางที่มิชอบ ค่านิยมที่ต้องการเป็นเจ้าคนนายคน ค่านิยมในการประจบสอพลอ ค่านิยมที่ชอบ
ความสะดวกสบายและเกียจคร้าน ค่านิยมที่ชอบในความเป็นอนุรักษ์นิยม (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 
2547: 28) การมรีะบบอุปถัมภ์ในองค์การ (อรพรรณ ภักดีภักดิ์, 2549: 117) 
 ซึ่งประเด็นดังกล่าวผู้เขียนมองว่า การท างานภาครัฐของระบบราชการยังคงเป็นอุปสรรคใน
การพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก เพราะเนื่องจากกระบวนการท างานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับข้าราชการ
หรือเจ้าหน้าที่รัฐ มีค่านิยมที่ผิดๆ ในการท างาน รวมถึงพฤติกรรมต่างๆ ที่มีการสืบทอดมาตั้งแต่อดีต
ยังคงไม่ได้หายไปจากระบบราชการและจะเห็นได้ชัดเจนคือเรื่องของการมีระบบอุปถัมภ์ และ 
การเคารพระบบอาวุโส ท าให้ข้าราชการที่มีความสามารถไม่ได้แสดงความสามารถในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างเต็มที่ และประเด็นการมีระบบอุปถัมภ์ และการเคารพระบบอาวุโส จะเป็นบ่อเกิดของ
ปัญหาคอร์รัปชั่นตามมาอีกด้วย อีกทั้งกระบวนการท างานของรัฐยังมีความล่าช้า เนื่องจากระบบ
ราชการมีโครงสร้างการท างานที่ใหญ่โต มีจ านวนบุคลากรมาก กระบวนการตัดสินใจจึงมีความล่าช้า
ตามไปด้วย มากไปกว่านั้นการด าเนินการต่างๆ ของภาครัฐ ยังคงต้องมีกรอบของกฎระเบียบ และ
กฎหมายมาควบคุมการปฏิบัติงาน และประชาชนยังขาดการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล
การด าเนินงานของระบบราชการ เนื่องจากภาครัฐหรือระบบราชการหวงข้อมูล และไม่เปิดเผย
ข้อมูลที่จ าเป็นให้ประชาชนทราบเท่าใดนัก  



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560668

 
6. แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะในการปรับตัวของข้าราชการไทยให้สอดรับ 
กับไทยแลนด์ 4.0  
 6.1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมการท างานของระบบราชการใหม่  
 สุวิทย์ เมษินทรีย์. (2560: ออนไลน์) ได้ให้ความเห็นไว้ว่า การผลักดันภาครัฐไปสู่ระบบ
ราชการ 4.0 ได้นั้น จะต้องปฏิรูปในเรื่องของทัศนคติและพฤติกรรมควบคู่ไปกับการปฏิรูปโครงสร้าง
และกฎระเบียบ เพ่ือให้ระบบราชการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและปัญหาต่างๆ ได้
อย่างรวดเร็ว และเป็นเสาหลักในการขับเคลื่อนประเทศแบบเชิงรุกให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง
ของโลกอนาคตได้ ข้าราชการในฐานะกลไกขับเคลื่อนงานหลักของภาครัฐไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติ
ภายใต้หน่วยงานกระทรวงกรมใดจะต้องร่วมกันสร้างทัศนคติและการท างานรูปแบบใหม่ โดยปรับ
มุมมองการท างานแบบเดิมให้ความส าคัญกับงาน “ให้เสร็จ” ตามกระบวนการหรือตามตัวชี้วัด (key 
performance indicators) ที่ตนได้รับมอบหมาย มาเป็นการท างานให้บรรลุส าเร็จร่วมกัน คือ 
ประชาชนมีความผาสุก มีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรมและมีโอกาสทัดเทียมกัน
เพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ า ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน . (2560ก: ออนไลน์)  
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. (2547: 28 -29) ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับค่านิยมของข้าราชการที่ควรเป็นไป
ในสังคมเพ่ือการพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย 7 ประการ ได้แก่ ค่านิยมในการซื่อสัตย์สุจริต 
ค่านิยมในระบบคุณธรรม ค่านิยมหลักประชาธิปไตย ค่านิยมยึดถือหลักการมากกว่าบุคคล ค่านิยม
ในความประหยัดและขยัน ค่านิยมการรวมกลุ่ม และค่านิยมในระเบียบวินัย ซึ่งค่านิยมที่ควรเป็นไป
ในสังคมเพ่ือการพัฒนาประเทศนี้ จะน าไปสู่ “ค่านิยมหลักที่พึงปรารถนา” คือ “ค่านิยมรับใช้
ประชาชน”  อีกทั้งภาคประชาชน ควรปลูกฝังให้กลุ่มอิทธิพลและผลประโยชน์ต่างๆ เช่น องค์การ
ประชาชน  นิสิตนักศึกษา นักการเมือง สื่อมวลชน เป็นต้น ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุน ดูแล 
ควบคุม และติดตามผลการปฏิบัติงานของข้าราชการตามหน้าที่ของแต่ละกลุ่ม (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 
2547: 36) อย่างไรก็ตาม Dension. (1990: 2) ยังกล่าวอีกว่า ความเชื่อที่แข็งแกร่ง (Strong) ความ
ไว้วางใจต่อพันธกิจ หรือค่านิยมความเชื่อที่พนักงานมีอย่างมั่นคง สม่ าเสมอ เป็นพ้ืนฐานส าคัญต่อ
ความร่วมมือกับปฏิบัติงานภายในองค์การ มีการน าวิสัยทัศน์ขององค์การไปปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริง 
และพัฒนาการท างาน ซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิผลขององค์การในที่สุด  
 สมาพร ภูวิจิตร และคณะ. (2558: 73-77)  ได้กล่าวถึงรูปแบบวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพใน
องค์การว่า การท างานให้มีประสิทธิภาพประกอบด้วย การมีวัฒนธรรมการปรับตัวในการท างาน  
ที่มุ่งเน้นการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น การปรับตัวเข้ากับคนอ่ืน การปรับตัวตาม
สถานการณ์ต่างๆ บุคลากรเกิดแรงกระตุ้นในการท างาน กล้าคิด กล้าท า สามารถสร้างวัฒนธรรม
การปรับตัวได้ รวมถึงการมีวัฒนธรรมที่มุ่งความส าเร็จ เป็นการท างานเชิงรุกเพ่ือให้องค์การประสบ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ นโยบาย วิสัยทัศน์ ฯลฯ เกิดแรงจูงใจในการท างาน และบุคลากรมี
ความคาดหวังในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งต่างๆ เพ่ือผลส าเร็จของงาน มากไปกว่านั้นการมี
ค่านิยมหลักขององค์การร่วมกัน ซึ่งเป็นความเชื่อของบุคลากรที่น าไปสู่การกระท าที่เป็นแบบอย่าง
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ของพฤติกรรมองค์การ ความรู้สึกต่างๆ เช่น ค่านิยม ความเชื่อ ทัศนคติ ความคิดเห็น จริยธรรม 
บทบาท เป็นค่านิยมหลักขององค์การร่วมกัน เพ่ือท าให้เป็นวัฒนธรรมที่เป็นแบบอย่างต่อไป สิริกร 
สุขสุดไพศาล และกาญณ์ระวี อนันตอัครกุล. (2556: 53) ได้กล่าวเพ่ิมเติมเกี่ยวกับปัจจัยที่จะท า
ให้ผลการท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกว่า ควรมีการให้ข้าราชการได้ปฏิบัติงานตรงกับความรู้
ความสามารถ เป็นงานที่ตนเองสนใจ มีความถนัดเชี่ยวชาญ มีการใช้ไหวพริบในการแก้ไขปัญหา 
ตลอดจนงานที่ปฏิบัติต้องพัฒนาความรู้และเพ่ิมพูนประสบการณ์ให้กับตัวข้าราชการ และให้มีความ
รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเต็มที่ สามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ด้วย
ตนเอง และควรมีการชมเชยเมื่อข้าราชการสามารถปฏิบัติงานจนบรรลุผลส าเร็จ และมีผลงานที่น่า
ภูมิใจ บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ และคณะ ได้เสนอแนวทางในการท าให้ระบบราชการท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คือ การปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการรัฐให้มีประสิทธิภาพโดยลด
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน การลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานคือการกระจายอ านาจการตัดสินใจ การน าเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคมมาใช้ใน
การปฏิบัติงานและการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม (สถาบันพระปกเกล้า, 2560: ออนไลน์) 
 6.2 เน้นกระบวนการพัฒนาฝึกอบรมผู้บริหารและฝ่ายปฏิบัติการทุกระดับ 
 เกียรติชัย ไชยศิริวัฒนะกุล. (2544: 64-65) กล่าวว่า ในยุคสังคมปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัตน์ 
เป็นยุคที่ระบบราชการจะต้องตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
เทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ดังนั้น ผู้บริหารไม่ควรมีทัศนคติเกี่ยวกับอ านาจนิยม เพราะการมีทัศนคติ
เกี่ยวกับอ านาจนิยมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาเป็นระยะยาว การเปลี่ยนแปลงต่างๆ จึงเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลง
ได้ยาก โดยเฉพาะผู้บริหารที่เป็นบุคคลรุ่นเก่า ดังนั้นจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวความคิดหรือการให้
ความรู้แก่ผู้บริหารเป็นสิ่งที่ควรได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา โดยการ
จัดตั้งโครงการอบรมผู้บริหารระดับต้น โครงการอบรมผู้บริหารระดับกลาง ซึ่งโครงการนี้จะเป็น
โครงการเกี่ยวกับ การฝึกการปฏิบัติงานเป็นทีม การบริหารจิตเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมส าหรับนัก
บริหาร การให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาคุณภาพชีวิต กระบวนการกลุ่ม องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น การ
พัฒนาบุคลิกภาพ และเน้นการสอนโดยแก้ไขปัญหา  มากไปกว่านั้น ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์  
ยังกล่าวถึงการพัฒนาข้าราชการไทย 0.4 ให้เป็นข้าราชการไทย 4.0 สิ่งที่ต้องเร่ง คือ การประเมิน
ทดสอบข้าราชการไทยในด้าน Data literacy (การอ่านออกเขียนได้เชิงข้อมูล กล่าวคือ เป็นทักษะ
ในการใช้ข้อมูลบนโลกโซเชียล การค้น วิเคราะห์ ตีความหมาย) และ Digital readiness (การ
เตรียมพร้อมข้อมูล) แล้วพัฒนา ซึ่งควรใช้ระบบ Coaching ซึ่งอาจจะต้องร่วมกับภาคอุดมศึกษา
และภาคเอกชนในการด าเนินการเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน (ผู้จัดการออนไลน์, 2560: ออนไลน์) 
 6.3 มีการติดตามและประเมินผลในการด าเนินงานภาครฐัอย่างต่อเนื่อง  
 การด าเนินการต่างๆ ภาครัฐควรมีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
และน ามาเผยแพร่ให้กับประชาชนและข้าราชการรับทราบผลที่เกิดจากแผนปฏิรูประบบบริหาร
ภาครัฐ และสร้างให้เกิดความเป็นรูปธรรมมากที่สุด ควรให้ประชาชนและข้าราชการทุกระดับ มีส่วน
ร่วมในการติดตามและประเมินผล ผู้น าทุกระดับควรให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง ชัดเจน  
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มีการศึกษาวิจัยเพ่ือหาแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ (ปาริฉัตร เข็ม
สุข, 2546: 97) สอดคล้องกับวิรัช วิรัชนิภาวรรณ. (2547: 32) ที่กล่าวว่า แนวทางการพัฒนาที่ตัว
ข้าราชการ คือ พัฒนาตนเอง พัฒนาโดยอาศัยกลุ่ม พัฒนาโดยการฝึกอบรม รวมทั้งการติดตามผล 
และพัฒนาโดยผู้บังคับบัญชา  
 6.4 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานสู่รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบ  
 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวให้ข้อเสนอแนะในการปรับเปลี่ยนการ
ท างานของข้าราชการว่า ต้องปรับความคิดข้าราชการให้เป็น “ผู้น าการเปลี่ยนแปลง” น าระบบ
ดิจิทัลมาเสริมการท างาน ข้าราชการมีหน้าที่ที่จะต้องพัฒนาตนเองเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตและต้องทันสมัย โดยค านึงถึงการท างานระหว่าง คนรุ่น
ใหม่ คนรุ่นเก่า ที่จะต้องเตรียมพร้อมและก้าวเดินไปด้วยกัน (ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพล
เรือน, 2560ค: ออนไลน์) และธนิต  โสรัตน์. (2559: ออนไลน์) ได้กล่าวเพ่ิมเติมอีกว่า การปฏิรูป
ระบบราชการของไทยให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ข้าราชการเป็น
เครื่องมือและเป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ซึ่งได้ถูกบรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ
ซึ่งจะต้องใช้ต่อเนื่องไปอีก 20 ปีข้างหน้า เมื่อภาคราชการเป็นตัวก ากับนโยบายของประเทศที่จะ
เดินหน้าไปสู่ “ดิจิทัลเต็มรูปแบบ” แต่เนื้อในของราชการยังคงยึดติดกับแนวคิด “ควบคุม-ก ากับ-
ตรวจสอบ และจ้องเอาผิด” ทั้งกับข้าราชการด้วยกันเอง และภาคเอกชนแล้วใครจะกล้าคิดกล้าท า 
โดยต้องเริ่มด้วยการปฏิรูปเรื่องดังกล่าวไปสู่ข้าราชการพันธุ์ใหม่ (ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน, 2560ข: ออนไลน์) การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล ข้าราชการทุกคน
ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างและพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้วยการพัฒนาตนเองให้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและน าเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  รวมทั้ง
ต้องร่วมสร้างระบบดิจิทัลในภาครัฐด้วยการร่วมออกแบบและพัฒนากลไกระบบงานระบบการ
บริการรูปแบบด าเนินงานขององค์การ service and work process Redesign  ให้เป็นระบบที่มี
การเชื่อมโยงบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ภาครัฐด้วยกันเอง ระหว่างรัฐกับภาคเอกชน ระหว่าง
ภาครัฐกับประชาชน เพ่ือสร้างคุณค่าร่วมกันของทุกภาคส่วนและเพ่ือพัฒนางานภาครัฐที่มีมูลค่า
สูงขึ้น ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. (2560ก: ออนไลน์) อีกทั้งเป็นการผสมผสานกัน
ของการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลผ่านระบบคลาวด์ อุปกรณ์ประเภทสมาร์ทโฟน และเครื่องมือ
เพ่ือการใช้งานร่วมกันในองค์การ (ซี. 12., 2560: ออนไลน์) ซึ่งทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2555: 
101) ยังได้กล่าวถึงเส้นทางสู่ e-Government ของประเทศก าลังพัฒนาอีกว่า ต้องมีวิสัยทัศน์และ
จัดความส าคัญของการด าเนินการรูปแบบของ e-Government ที่ดีที่สุด การวางแผนและ 
การจัดการกับโครงการ e-Government การจัดการกับการเปลี่ยนแปลงการสื่อสารและวัด
ความก้าวหน้า ความสัมพันธ์กับภาคเอกชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 6.5 การท างานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  
 ทศพร ศิริสัมพันธ์. (2560: ออนไลน์) ได้กล่าวว่า ด้านการปรับแนวความคิดและวิธีการ
ท างานของข้าราชการ ที่ถูกบรรจุอยู่ในหลักสูตรหนึ่งของคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตาม
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กรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) จะมีการ
ปรับระบบข้าราชการให้ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางมากขึ้น ที่จะน า Government Lab คือสิ่งที่ใช้
ในหลายประเทศ เช่น สหรัฐฯ สิงคโปร์ เป็นห้องปฏิบัติการ ที่ภาคประชาชนและรัฐจะต้องมาคิด
ร่วมกันในการแก้ไขปัญหา เมื่อมีปัญหาก็ให้ข้าราชการส่วนที่เกี่ยวข้องมาเรียนรู้ความรู้สึกของ
ประชาชนว่าถ้าหากเป็นประชาชนดูบ้าง เราจะรู้สึกอย่างไร แล้วเราควรหาทางแก้ไขปัญหาอย่างไร 
ซึ่งจะเป็นการเปล่ียนวิธีคิด (Mind set) ของข้าราชการให้ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางมากขึ้น ที่น า
ศาสตร์พระราชามาใช้ เพ่ือเข้าถึงความเดือดร้อนของประชาชน การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
ภาครัฐจะต้องท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยตั้งค าถามกับตนเองเสมอว่า ประชาชนจะได้
อะไร มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยไม่ต้องรอให้เข้ามาติดต่อ
ขอรับบริการ หรือร้องขอความช่วยเหลือจากทางราชการ รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูลภาครัฐ และ
ระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะที่ตรงกับความต้องการของประชาชน พร้อมทั้ง
อ านวยความสะดวก โดยมีการเชื่อมโยงกันเองของทางราชการเพ่ือให้บริการได้เสร็จสิ้นในจุดเดียว 
ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการของทางราชการได้ตลอดเวลาตามความต้องการของตนและผ่าน
การติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสานกัน ทั้งการติดต่อมาด้วยตนเอง เว็บไซต์ โซเชีย ลมีเดีย  
หรือแอพพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ (ซี. 12., 2560: ออนไลน์) 
 6.6 การท างานที่ เน้นการเชื่อมโยงและบูรณาการร่วมกันในการท างาน ของ 
ทุกภาคส่วน  
 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. (2560ก: ออนไลน์) ได้ให้ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการท างานของระบบราชการที่เน้นการเชื่อมโยงและบูรณาการร่วมกันดังนี้  ได้แก่  
การท างานที่มีการส่งเสริมการท างานที่สอดคล้องเชื่อมโยงเป็นบูรณาการ กล่าวคือ ในการท างาน
จะต้องมีการก าหนดเปูาหมายร่วมกัน มีการเชื่อมโยงกลไกกระบวนการท างาน รวมถึงการบริหาร
ทรัพยากรของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นเสมือนกระบวนการเดียวกันตั้งแต่ต้นจนจบ มีการประสาน
และท างานร่วมกันเพ่ือความส าเร็จของงานโดยไม่แบ่งแยกว่าใครท าหน้าที่ใด มีการแบ่งปันและใช้
ทรัพยากรร่วมกัน มีการพูดคุยหารือเปิดรับฟังความคิดเห็นรวมถึงการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  
ด้วยความตั้งใจและไว้ใจซึ่งกันและกัน พร้อมรับความเสี่ยงและรับผิดชอบผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น  
 ข้าราชการต้องร่วมกันสร้างมิติใหม่ของการท างานภาครัฐด้วยการเปลี่ยนวิธีการท างาน
แบบเดิมที่เน้นการรวมศูนย์มาสร้างพันธมิตรหรือ partner และท างานร่วมกับหน่วยงานและภาคส่วน
อ่ืนเพ่ือการไปสู่ เปูาหมายตามที่มี เจตจ านงค์ร่วมกัน ในการท างานต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับส่วนอ่ืนๆ จากการเป็นผู้ปกครองและผู้คุมกฎระเบียบ ในลักษณะ
ภาครัฐน าประชาชนตาม เป็นผู้อ านวยความสะดวก ในลักษณะประชาชนน าภาครัฐสนับสนุน 
ส่งเสริมให้ประชาชนและภาคเอกชนซึ่งเป็นรากฐานของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ
ภาครัฐมากขึ้น โดยสร้างเครือข่ายประชารัฐในทุกด้าน ในการท างานร่วมกันต้องมีการศึกษาและ 
ท าความเข้าใจองค์การและภารกิจของแต่ละฝุายหรือแต่ละภาคส่วนอย่างถ่องแท้ มีการวางแผนการ
ท างานร่วมกันที่ชัดเจนในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว มีการน าจุดแข็งหรือความช านาญของ
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แต่ละภาคส่วน มาแบ่งปันเพ่ือสร้างประโยชน์ร่วมกัน มีการปรับรูปแบบและกระบวนการท างาน
ร่วมกันที่มีความยืดหยุ่นด้วยหาจุดร่วมบนความแตกต่างเพ่ือไปสู่เปูาหมายตามภารกิจที่มีการ
ด าเนินการร่วมกัน เสริมสร้างความสัมพันธ์กับรักษาความไว้วางใจซึ่งกันและกันรวมทั้งจัดระบบงาน
ที่เอ้ือต่อการพูดคุย หารือ สื่อสาร ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยน แบ่งปันข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้ 
เทคนิคด าเนินงานระหว่างกัน เพ่ือสร้างสรรค์ต่อยอดและสร้างคุณค่าร่วมกันในการพัฒนาและสร้าง
นวัตกรรมเพ่ือประชาชนและสังคมส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. (2560ข: ออนไลน์) 
เน้นการเปิดกว้างและเชื่อมโยง โดยต้องมีความเปิดเผยโปร่งใสในการท างาน โดยบุคคลภายนอก
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการ หรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน  และสามารถ
ตรวจสอบการท างานได้ ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนต่าง ๆ เช่น ภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคม ได้เข้ามามีส่วนร่วม และโอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐด าเนินการเองออกไปให้แก่ภาคส่วน
อ่ืนเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการแทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับกับ
การท างานแนวระนาบ ในลักษณะของเครือข่ ายมากกว่าตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง 
ขณะเดียวกันต้องเชื่อมโยงการท างานในภาครัฐด้วยกันเองให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน ไม่
ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น (ซี. 12, 2560: ออนไลน์) 
 7) การส่งเสริมให้ข้าราชการเกิดความคิดสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรมที่มีคุณค่า 
ต่อการท างาน 
 เลขาธิการ ก.พ.ร. กล่าวว่า ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ภารกิจของ ก.พ.ร. ในการปฏิรูประบบ
ราชการอยู่ในหมวดว่าด้วยการปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 (ข) มี 3 เรื่องที่ต้องปฏิรูป คือ 1) ให้น า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ 2) การเชื่อมโยงข้อมูลทางราชการ Government Data และ 3) 
ปรับตัวข้าราชการให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มากข้ึนเป็นหัวใจที่ต้องท าในระยะเร่งด่วน  (ทศพร ศิ
ริสัมพันธ์, 2560: ออนไลน์)นโยบายแนวคิดวิธีการผลิตภัณฑ์และการบริการให้มีความทันสมัย และ
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและผู้รับบริการเพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ์และปรับปรุงการ
บริหารจัดการภาครัฐในการท างาน ต้องร่วมกันสร้างบรรยากาศการท างานที่เปิดกว้างไม่ยึดติดกับ
กรอบความคิดหรือรูปแบบการท างานแบบเดิมอาคารสิ่งใหม่เปิดรับความคิดเห็นที่แตกต่างบนหลัก
เหตุและผลแสวงหาโอกาสอย่างเหมาะสมให้อิสระการท างานพร้อมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจาก
การทดลองท าสิ่งใหม่สนับสนุนการต่อยอดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องประยุกต์และใช้ประโยชน์จาก
องค์ความรู้ขององค์การและผลการวิจัยและพัฒนาอย่างเต็มที่ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน. (2560ก: ออนไลน์) สอดคล้องกับ ปาริฉัตร เข็มสุข. (2546: 97) กล่าวว่า ควรส่งเสริมให้
ข้าราชการมีค่านิยมสร้างสรรค์ ยึดมั่นผลประโยชน์ของประเทศชาติ การซื่อสัตย์สุจริต การมีจิต
บริการ ท างานด้วยความโปร่งใส รับผิดชอบ ตรวจสอบได้ อีกทั้งข้าราชการต้องท างานแบบมีเตรียมการ
ไว้ล่วงหน้า มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ใน
แบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ในการตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพ่ือสร้างคุณค่า 
มีความยืดหยุ่นและความสามารถในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างทันเวลา ตลอดจน
เป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเข้าสู่สภาพความเป็นส านักงานสมัยใหม่ รวมทั้งท าให้
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ข้าราชการมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน 
รวมถึงการคิดค้นและแสวงหาวิธีการใหม่ๆ ท าให้เกิดเพ่ือปรับปรุงและออกแบบการให้บริการ
สาธารณะและนโยบายสาธารณะให้สามารถตอบโจทย์ความท้าทายของประเทศหรือตอบสนอง
ปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ (ซี.12., 2560: ออนไลน์) 
 กล่าวโดยสรุป จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 หรือไทยแลนด์ 
4.0 และระบบราชการไทยกับการปรับมุมมองและทัศนคติในการท างาน ผู้เขียนได้ท าการวิเคราะห์
ปัญหาและอุปสรรคในการท างานของระบบราชการไทย พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการท างาน
ของข้าราชการไทยหรือระบบราชการไทยยังมีการท างานที่ยังไม่มีการยืดหยุ่น ไม่คล่องตัว และไม่ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง การท างานหรือการตัดสินใจต่างๆ ยังยึดติดกับกรอบอ านาจตามกฎหมาย 
ส่งผลให้ข้าราชการไม่มีความคิดนอกกรอบ หรือการมีอิสระทางความคิดและตัดสินใจ การท างาน
ร่วมมือหรือการประสานงานกับภาคส่วนอ่ืนๆ ยังท าได้ไม่ดีเท่าที่ควร การท างานล่าช้าและไม่มี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีค่านิยมในการท างานที่ผิด เช่น ค่านิยมอ านาจ ค่านิยมการท างานแบบเช้า
ชามเย็นชาม รวมถึงการมีค่านิยมเก่ียวกับการใช้ระบบอุปถัมภ์ และเคารพระบบอาวุโสในการท างาน 
ส่งผลให้เกิดการทุจริตคอรัปชั่นตามมาอีกด้วย มากไปกว่านั้นระบบราชการในฐานะเป็นกลไกที่
ส าคัญต่อการบริหารงาน ภาครัฐยังขาดการเปิดเผยข้อมูลการด าเนินงาน หรือโครงการต่างๆ ที่
จัดท าขึ้น ให้อยู่ในการควบคุม ดูแลในสายตาประชาชน สื่อมวลชล ให้มากขึ้น ที่แสดงให้เห็นถึง
ความโปร่งใสตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ส่วนการหาแนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะในการปรับตัวของข้าราชการไทยให้สอดรับกับ
การท างานตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 นั้น พบว่า ระบบราชการควรมี 1) การปรับเปลี่ยน
ค่านิยมการท างานของระบบราชการใหม่ ที่เน้นรับใช้ประชาชน เน้นการท างานที่ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนที่รวดเร็ว เน้นการสร้างวัฒนธรรมในองค์การที่เป็นการท างานเชิงรุก มีการ
กล้าคิด กล้าแสดงออก เพ่ือให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 2) เน้นกระบวนการพัฒนา
ฝึกอบรมผู้บริหารและฝุายปฏิบัติการทุกระดับ โดยเป็นการฝึกอบรมทั้งผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง 
และระดับล่าง รวมถึงฝุายปฏิบัติงานในองค์การ เพ่ือให้สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0 3) มีการติดตามและประเมินผลในการด าเนินงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง โดยมีการ
ประเมินการท างานของตนเองว่าแต่ละโครงการผลตอบรับเป็นอย่างไร ต้องปรับปรุงส่วน ใดบ้าง 
รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้ทราบเกี่ยวกับการด าเนินงานของภาครัฐ อาจเป็นการ
เผยแพร่ทางเว็บไซต์ เอกสาร เป็นต้น 4) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานสู่รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์อย่าง
เต็มรูปแบบ เน้นการเป็นผู้น าการเปล่ียนแปลง โดยการเร่ิมน าระบบดิจิทัลมาใช้ในการท างานของ
ภาครัฐหรือระบบราชการให้มากข้ึน ผสมผสานการท างานกับข้าราชการยุคเก่าและใหม่เข้าด้วยกัน 
และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 5) เน้นการท างานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ภาครัฐ
ต้องมุ่งแก้ไขและตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นหลัก โดยต้องค านึงว่ามีช่องทางใดบ้างที่
จะอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน และมีการติดต่อด าเนินงานท่ี ไม่ซ้ าซ้อนกัน อีกทั้งต้อง
ค านึงถึงความรวดเร็วในการท างานให้มากขึ้น 6) การท างานที่เน้นการเชื่อมโยงและบูรณาการ
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ร่วมกันในการท างานของทุกภาคส่วน โดยการเปิดกว้างการท างานที่ค านึงถึงภาคเอกชน ภาคประชา
สังคม และภาคอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล และ7) การส่งเสริมให้ข้าราชการเกิดความคิดสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรมที่มีคุณค่า
ต่อการท างาน ที่มีการประยุกต์ความรู้ต่างๆ มาออกแบบการด าเนินงานหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ใน
การท างาน ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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เหตุใด...ประเทศไทยจึงเป็นจุดสนใจของนักลงทุนจีน ? 
WHY...THAILAND IS THE FOCUS DESTINATION  

OF CHINESE INVESTORS ? 
 

กาณติมา  พงษ์นัยรัตน์ 
Kantima  Pongnairat 

 
บทคัดย่อ 

 ปัจจุบันต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจของไทยจ าเป็นต้องพ่ึงพาการลงทุนจากต่างชาติเป็นอันมาก 
นโยบายทางด้านเศรษฐกิจจึงค่อนข้างเปิดกว้างเพ่ือดึงดูดให้นักลงทุนชาติต่างๆ เข้ามาลงทุน  หนึ่ง
ในนั้นคือประเทศจีน แต่หากจะกล่าวเพียงเพราะว่านโยบายด้านเศรษฐกิจจึงน ามาซึ่งการลงทุนของ
นักลงทุนจากจีนเพียงอย่างเดียวคงไมไ่ด้  ดังนั้นบทความวิชาการนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัย
ที่เป็นแรงจูงใจให้นักลงทุนจากจีนสนใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทย 
 ผู้เขียนท าการศึกษาโดยการวิจัยเอกสารจากหนังสือ วารสารวิชาการ และเอกสารของ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสัมภาษณ์เชิงลึกนักลงทุนจีน  ที่เข้ามาลงทุนในเขตนิคม
อุตสาหกรรมไทย-จีน จังหวัดระยอง จ านวน 5 ราย และสัมภาษณ์เชิงลึกนักวิชาการชาวจีน จ านวน 
1 ราย ซึ่งจากการวิเคราะห์พบว่ามีหลายเหตุผลด้วยกันที่ท าให้นักลงทุนจีนต้องการเข้ามาลงทุนใน
ประเทศไทย ทั้งด้านวัฒนธรรมธรรม อาหารการกิน ความเป็นอยู่ที่สะดวกสบาย การเดินทางที่
สะดวก ระบบขนส่งเอ้ืออ านวยต่อธุรกิจ แต่เหตุผลที่ส าคัญหลักๆ คือประการแรกเรื่องของ
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย-จีน ที่มีมาอย่างยาวนาน  ประการที่สองนโยบายด้านเศรษฐกิจของ
ไทย ที่เน้นการส่งเสริมให้เกิดการลงทุน และถึงแม้ว่าไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลกี่ชุดก็ตาม 
นโยบายด้านเศรษฐกิจในด้านการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนจากต่างชาติไม่เคยเปลี่ยน ท าให้นักลงทุน
ไม่มีความเสี่ยงทางด้านนโยบาย และประการที่สามไทยมีความได้เปรียบทางด้านภูมิศาสตร์ ด้วยไทย
นั้นเป็นประเทศที่เป็นศูนย์กลางของกลุ่มอาเซียน จึงท าให้เกิดความสะดวกในด้านการขนส่งเพ่ือการ
กระจายสินค้า 
 ด้วยเหตุผลดังทีก่ล่าวมา  ประเทศไทยถือว่ามีปัจจัยส าคัญที่เป็นข้อได้เปรียบในการที่จะท า
ให้นักลงทุนจีนให้ความสนใจเข้าร่วมลงทุน จึงเป็นโอกาสที่ไทยควรไขว่คว้าไว้    ดังนั้นจึงขึ้นอยู่ที่ว่า
ไทยจะมีมาตรการในการสร้างแรงจูงใจอย่างไรให้นักลงทุนจีนที่พร้อมออกมาลงทุน มุ่งหน้าสู่
ประเทศไทยเป็นอันดับต้นๆ ได้อย่างต่อเนื่อง เพราะนั่นหมายถึงประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจที่สร้าง
ความมั่นคงให้ไทย 
ค าส าคัญ: นักลงทุนจีน; ความได้เปรียบ; นโยบายเศรษฐกิจ 
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ABSTRACT 
Nowadays, it is recognized Thai economy requires lots of investments 

especially foreign investment. According to the economic policy of Thailand, it is 
quite open to many countries and attract the investment of different nations, 
including China. However, it could not be mentioned that to the economic policy 
brings only the investment of China. Therefore, this article aims to examine the 
factors that motivate Chinese investors to invest in Thailand. 

Authors reviewed the research papers, academic journals, and relevant and 
meaningful documents, including conducting five in-depth interviews with Chinese 
investors who invested in Thai-Chinese Industrial Estate, Rayong Province and one 
in-depth interview with Chinese scholars. It was found that there are many reasons 
for investors from China wanted to invest in Thailand. Those were of culture, 
dharma, food, comfortable living, and convenient travel Transportation system 
which are good for business. In addition, the first main reason is having good 
relations between Thailand and China for many hundred years. Second is Thailand's 
economic policy focused on promoting investment although Thailand has changed 
the government many times, but economic policy in promoting foreign investment 
has never changed. Therefore, this showed no risks. Third, Thailand has a 
geographical advantage as the center of ASEAN facilitating the distribution of goods. 

For the reasons mentioned above, Thailand is considered the significant 
advantages in attracting Chinese investors to invest which is regarded as the crucial 
opportunity Thailand should pursue. Therefore, it depends on how much incentive 
measures are available to Chinese investors who are ready to invest coming to 
Thailand as the top of the investment destination continuously because it means 
the economic benefits that make Thailand stable. 
Keyword: Chinese investors; Advantage; Economic Policy 
 
1. บทน า 

ประเทศจีนตั้งอยู่ด้านตะวันออกของทวีปเอเชีย มีพ้ืนที่ 9.6 ล้านตารางกิโลเมตร นับว่าใหญ่
ที่สุดของทวีปเอเชีย มีพรมแดนติดต่อประเทศต่าง ๆ โดยรอบ 15 ประเทศ ได้แก่ เกาหลีเหนือ 
รัสเซีย มองโกเลีย คาซัคสถาน เคอร์กิซสถาน ทาจิกิสถาน อัฟกานิสถาน ปากีสถาน อินเดีย เนปาล 
สิกขิม ภูฐาน พม่า ลาว และเวียดนาม โดยมีเส้นพรมแดนทางบกยาวกว่า 2 หมื่นกิโลเมตร ขณะที่
ทิศตะวันออกและทิศใต้จดทะเลเหลือง ทะเลจีนตะวันออก และทะเลจีนใต้ มีประชากรประมาณ 
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1,374,620,000 คน ไม่รวมเขตบริหารพิเศษฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวัน ข้อมูล ณ สิ้นปี 2558 (ศูนย์
ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน, 2560: ออนไลน์). 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น รัฐบาลจีนจึงให้ความส าคัญกับการก าหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจ
เป็นอย่างมาก ทั้งนี้เพ่ือสร้างความมั่นคงแก่ประเทศในระยะยาว นี่จึงเป็นที่มาของนโยบายเปิด
ป ร ะ เ ท ศ ที่ ถู ก ก า ห น ด ขึ้ น  ซึ่ ง ห ลั ง จ า ก ที่ ก า ห น ด ใ ช้ น โ ย บ า ย ดั ง ก ล่ า ว แ ล้ ว  
จีนพยายามเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การต่างๆ เพ่ือมุ่งหวังขยายช่องทางการกระจายสินค้าให้กับ
ประเทศสมาชิก รวมถึงการเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมก็เป็นไปได้โดยง่ายเช่นกัน โดยจีนเริ่มเข้าเป็น
สมาชิกองค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) เมื่อวันที่ เมื่อวันวันที่ 11 
ธันวาคม ค.ศ.2001 ดังที่ สมภพ มานะรังสรรค์. (2551: 151) ได้กล่าวไว้ และหลังเกิดการรวมกลุ่ม
กันของ 10 ประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน ทางด้านเศรษฐกิจ จีนถือเป็นประเทศคู่เจรจาแรกที่
เสนอให้มีการจัดตั้ง เขตการค้าเสรี โดยทั้งจีนและอาเซียนได้มีการลงนามกันในชื่อ ASEAN-China 
Framework Agreement on Economic Coorperation เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2545 โดย
ก าหนดเป้าหมาย ให้มีการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน–จีน กับกลุ่มสมาชิกอาเซียนเก่าให้แล้วเสร็จ
ภายในปี 2553 และกับประเทศสมาชิกใหม่ภายในปี 2558 ต่อจากนั้นทั้งสองฝ่ายได้ร่วมลงนาม
ความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าและกลไกการระงับข้อพิพาทในปี 2547 ความตกลงว่าด้วยการค้า
บริการในปี 2550 และความตกลงว่าด้วยการลงทุนในปี 2552 (ศูนย์วิจัยธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์, 2560: ออนไลน์) ซึ่งสอดคล้องกับส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา . (2560: 
ออนไลน์) ที่รายงานว่า หลังจากจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน โดยเริ่มจาก 6 ประเทศเก่า 
ประกอบด้วย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย บรูไน ฟิลิปปินส์และไทย จากนั้น 4 ประเทศใหม่ใน
กลุ่มอาเซียนจึงตามมา ได้แก่ กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม นี่จึงเป็นโอกาสอันดี ที่ท าให้จีน
สามารถขยายแหล่งในการกระจายสินค้าได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น นอกจากนี้การน าเข้าวัตถุดิบจาก
ประเทศในกลุ่มอาเซียนก็มีความรวดเร็วขึ้นด้วย จึงเป็นปัจจัยหนุนให้ก าลังการผลิตของจีนเป็น ไป
อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นไม่ว่าประเทศคู่ค้าของจีนต้องการสินค้าประเภทใด หรือต้องการความรวดเร็วใน
การจัดส่งเพียงใด จีนนั้นสามารถที่จะผลิตและจัดส่งได้แทบทั้งสิ้น บวกกับราคาที่ถูกตามข้อตกลง
เขตการค้าเสรีของกลุ่มสมาชิกอาเซียน จนท าให้จีนได้รับฉายาว่า โรงงานของโลกซึ่งสอดคล้องกับ ปิ
ติ ศรีแสงนาม. (2557: 193) จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่ปี จีนมีอัตรา
การขยายตัวทางเศรษฐกิจที่โตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 1  ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของจีน 
 
ปี ค.ศ. ค่าสัมบูรณ ์

(ร้อยล้านหยวน) 
อัตรา 
(%) 

ไตรมาสที่ 1-2 2027 381,490.0 6.9 
2016 744,127.2 6.7 
2015 689,052.1 6.9 
2014 419,908 7.4% 
2013 568,845 7.7% 
2012 519,322 7.8% 
2011 471,564 9.2% 
2010 401,512 10.4% 
2009 340,903 9.2% 
 
แหล่งที่มา: Homilychart. (2560: ออนไลน์) 
 
 จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของจีน มีอัตราการ
เติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง ถึงแม้ว่าบางปีผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศมีการเติบโตไม่ถึง 7% 
แต่ส าหรับจีนนั้นถือว่าเป็นการเพียงพอแล้ว ที่จะท าให้เศรษฐกิจของประเทศมีความมั่นคงได้ โดยผล
จากการเติบโตนี้มาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีนอย่างรวดเร็วจากการด าเนินตาม “นโยบาย
ก้าวออกไป” หรือ “Going Global Policy” นั่นคือการเร่งให้ภาคธุรกิจขยายการลงทุนใน
ต่างประเทศ ซึ่งนโยบายนี้ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (ปี 
2544-2548) และต่อเนื่องถึงฉบับที่ 11 (ปี 2549-2553) โดยปี 2551 โครงการที่จีนลงทุนในไทย
มากที่สุดส่วนใหญ่จะเป็นโครงการขนาดกลางและขนาดเล็ก  โดยเน้นสาขาด้านบริการและ
สาธารณูปโภค แต่ผลจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ท าให้จีนประสบกับปัญหาในด้าน
คุณภาพการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยังมีปัญหาอยู่มาก โดยเฉพาะปัญหาการกระจายรายได้และปัญหา
สิ่งแวดล้อม ดังนั้นในแผนพัฒนา 5 ปี ฉบับที่ 12 (ปี 2554-2558) จีนจึงให้ความส าคัญกับการ
กระจายรายได้และผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจไปยังกลุ่มต่างๆ อย่างเท่าเทียมกันภายใต้แนวคิด 
“Inclusive Growth” ร่วมกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและการรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน  
 ปัจจุบัน จีนอยู่ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 13 (ปี 
2016-2020) โดยอาจารย์อักษรศรี พาณิชย์สาส์น สรุปไว้ว่าภายใน 5 ปีนี้ รัฐบาลจีนจะหันมามุ่งเน้น
การสร้างรายได้ เพื่อเพ่ิมเงินในกระเป๋าของคนจีน และให้ความส าคัญกับการปฏิรูปเชิงโครงสร้างใน
ด้านอุปทาน ส่งเสริมด้านนวัตกรรม รวมถึงการเพ่ิมบทบาทของภาคเอกชนในการผลิต โดยใช้
เทคโนโลยีล้ าสมัย พร้อมขยายสัดส่วนของภาคบริการให้มากขึ้น เน้นเศรษฐกิจออนไลน์ รวมทั้ง
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ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน การพัฒนาความเป็นเมือง และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
พร้อมกับการผลักดันสิ่งที่ได้ท ามาแล้วอย่างต่อเนื่อง นั่นคือ การส่งเสริมให้ธุรกิจจีนยกทัพออกไป
ลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้งเดินหน้าผลักดันยุทธศาสตร์ “One Belt One Road” เพ่ือเป็น
เส้นทางมังกรผงาดต่อไป (กรุงเทพธุรกิจ, 2560: ออนไลน์) 
  
2. การค้าระหว่างไทยและจีน 

ส าหรับประเทศไทยนั้น ถือเป็นประเทศหนึ่งที่จีนให้ความส าคัญในการเข้ามาลงทุน
ค้าขาย เพราะก่อนที่จีนจะเข้ามาเป็นประเทศคู่ค้ากับกลุ่มอาเซียน ไทยและจีนได้มีการติดต่อค้าขาย
กันมาอย่างยาวนาน ดังจะเห็นได้จากบันทึกต่างๆ ของไทยว่าแหลมมลายูเป็นแห่ งแรกของสยามที่
พ่อค้าชาวจีนให้ความสนใจเป็นอย่างมากจนถึงปัจจุบัน ซึ่งหลังจากเปิดการค้าระหว่างไทยกับจีน
ภายใต้ความตกลงแล้ว ส่งผลให้การค้าระหว่างไทยกับจีนขยายตัวมากขึ้น ซึ่งพิจารณาได้จาก
ประเทศคู่ค้าของไทย ที่จีนเป็นประเทศหนึ่งที่มีมูลค่าทางการค้ากับไทยเติบโตมากขึ้นทุกปี ดังตาราง
ต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 2 ล าดับประเทศคู่ค้าท่ีส าคัญของไทย 2555-2559 

มูลค่า: ล้านเหรียญสหรัฐ 
แหล่งที่มา: กระทรวงพาณิชย์ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ. (2560: ออนไลน์) 

 
จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่าเดิมทีประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทย แต่

หลังจากปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา อันดับประเทศคู่ค้าของไทยกลับกลายเป็นจีนที่มีมูลค่าการซื้อขาย
ระหว่างกันมากที่สุด จนถึงปัจจุบันกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศรายงานว่า ตั้งแต่เดือนมกราคม
ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 ประเทศจีนยังคงเป็นประเทศคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทย โดยมีมูลค่า
ทางการค้าอยู่ที่ 40,890 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 มูลค่าการค้าระหว่าง
ไทย-จีน อยู่ที่ 65,829 ล้านเหรียญสหรัฐ กล่าวคือ ผ่านไปเพียง 7 เดือน มูลค่าทางการค้าระหว่าง

ประเทศ 2555 อันดับ 2556 อันดับ 2557 อันดับ 2558 อันดับ 2559 อันดับ 
จีน 63,990 2 64,960 1 63,583 1 64,807.3 1 65,829 1 
ญี่ปุ่น 73,076 1 63,318 2 57,531 2 51,295.6 2 51,240.9 2 
สหรัฐอเมริกา 35,306 3 37,582 3 38,471 3 37,919.9 3 36,552.7 3 
มาเลเซีย 25,531 4 26,297 4 25,510 4 22,107.0 4 20,526 4 
สิงคโปร์ 18,670 6 19,463 6 18,339 5 15,920.4 5 14,725 5 
อินโดนีเซีย 19,304 5 18,964 7 16,789 6 14,398.2 6 14,452 6 
UAE 18,533 7 20,507 5 15,966 7 11,233.3 9 9,038.8 10 
ออสเตรเลีย 15,210 8 15,844 8 14,713 8 13,978.1 7 13,739 7 
ฮ่องกง 14,998 9 14,816 9 13,799 9 13,402.6 8 13,067 8 
เกาหลีใต ้ 13,784 10 13,656 10 13,068 10 11,143.9 10 11,316 9 



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560682

ไทย-จีน มีมูลค่าเกือบเท่าปี 2559 ท าให้เห็นว่าอนาคตด้านการค้าขายระหว่างไทย-จีนว่ามีความ
สดใสอย่างแน่นอน 
 
3. การลงทุนระหว่างไทยและจีน 

ไทย -จี นมีการลงทุนระหว่ างกัน ในหลายรู ปแบบทั้ งการ เข้ า ไปลงทุน โดยตรง  
การร่วมทุน ตลอดจนการจัดตั้งสาขาตัวแทน ซึ่งส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนของ
ประเทศไทย (The Board of Investment of Thailand หรือ BOI) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง
ร่วมกับ China Council for the Promotion of International Trade ของประเทศจีนเพ่ือ
ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในด้านการส่งเสริมการลงทุนแก่นักลงทุนจากท้ังสองประเทศ 

จากข้อมูลส านักงานคณะกรรมการส่ ง เสริมการลงทุนของประเทศไทยพบว่ า  
ในด้านการลงทุนของจีนในไทยพบว่า ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมประเภทกิจการบริการ
และสาธารณูปโภค รองลงมาคือผลิตภัณฑ์โลหะและเคร่ืองจักร และอุตสาหกรรมเกษตรและผลิตผล
จากการเกษตรตามล าดับ เช่นเดียวกับอักษรศรี พานิชย์สาส์น. (2554: 15) ที่กล่าวว่า การลงทุนของ
จีนในไทยในช่วงระยะ 3 ปี คือระหว่างปี 2556-2558 มูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุนเติบโต
ใกล้เคียงร้อยละ 40 ต่อปี โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมกลุ่มเกษตรและเกษตรแปรรูป รวมไปถึงกลุ่ม
เครื่องจักร ยานยนต์และชิ้นส่วนประกอบ นอกจากนี้ยังมีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐบาลจีนใน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน นั่นคือโครงการรถไฟความเร็วสูง 

จากข้อมูลดังกล่าว กระแสทุนจีนที่ก้าวออกไปลงทุนยังต่างประเทศนี้ ส่งผลให้ไทยได้รับ
อิทธิพลทางบวกในด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจ ดังนั้นในบทความนี้ผู้เขียนต้องการศึกษาว่ามีปัจจัย
ส าคัญใดบ้างที่เป็นแรงจูงใจให้ประเทศจีนสนใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทย เพ่ือที่ไทยจะได้เตรียมความ
พร้อมตอบสนองกับความต้องการของนักลงทุนจีนได้ รวมถึงเสนอแนะปัจจัยด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่จะ
สามารถท าให้จีนผู้เป็นมหาอ านาจทางเศรษฐกิจสนใจเข้ามาลงทุนในไทยมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์
ของประเทศไทยในระยะยาว 

 
4. ความสัมพันธ์ไทย-จีน 

ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีนนั้นมีมาอย่างยาวนาน โดยไทยได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์
ทางการทูตกับสาธารณรัฐประชาชนจีนตั้งแต่ปี 2518 ซึ่งความสัมพันธ์ในช่วงแรกจะเป็นเรื่องความ
มั่นคงระหว่างกองทัพ จากนั้นจึงขยายความสัมพันธ์ในด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมเพ่ิมขึ้น จากห้วง
ระยะเวลาที่ผ่านไปความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีนก็มีความแน่นแฟ้นมากขึ้น  จนอดีตนายกรัฐมนตรี 
จู หรง จี ได้เคยกล่าวไว้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างไทย -จีน นั้น มี 3 รูปแบบแบบด้วยกัน คือ มี
สายเลือดเดียวกัน เป็นเพ่ือนกัน และเป็นหุ้นส่วนกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมาคมวัฒนธรรมและ
เศรษฐกิจไทย-จีน. (2560: ออนไลน์) ที่ชี้ให้เห็นถึงบทบาทที่ส าคัญในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ไทย-จีนนั้น มีประเด็นที่ส าคัญดังนี้ 
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1) เชื่อมและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพปลดแอกประชาชนจีน ทั้ง
ทางด้านการทหารและความมั่นคง  และการสร้างแสนยานุภาพของกองทัพทั้งสองประเทศ 

2) สร้างความร่วมมือทางด้านการค้า การลงทุน  การท่องเที่ยว โดยมีการจัดตั้ ง
คณะกรรมการกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไทย-จีน 

3) ผลักดันให้มสีถานกงสุลไทยในประเทศจีน 4 แห่ง ได้แก่ นครซีอาน นครหนานหนิง นคร
เฉิงตู และมณฑลเซียะเหมิน 

4) การให้ทุนการศึกษาแก่ข้าราชการ ทั้งทหาร ต ารวจ พลเรือนและองค์กรอิสระเดินทางไป
ศึกษาภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีน 

5) สร้างต้นแบบความร่วมมือตลาดทุนระหว่างอาเซียนกับจีน 
นอกจากนี้ยังพบหลักฐานในทางประวัติศาสตร์อีกมากมายที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่าง

ไทยกับจีนโดยพบว่าในประวัติศาสตร์สมัยพ่อขุนรามค าแหงมีการลงนามในสนธิสัญญาเพ่ือแสดง
ความไมตรีต่อกันหลายฉบับ และแม้จะเกิดสงครามขึ้นซึ่งมติสหประชาชาติห้ามไทยท าการค้าขาย
กับจีน แต่ในทางปฏิบัติแล้ว รัฐบาลก็ยังคงอะลุ้มอล่วย ในการค้าขายระหว่างกัน  (วันรักษ์  มิ่งมณี
นาคิน, 2557) ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของ ว ริ ศ ร า  ภานุ วั ฒน์ .  ( 2 556 )  ที่ ก ล่ า ว ถึ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนว่ามีมาอย่างยาวนานมากกว่าหนึ่งพันปี นับตั้งแต่ยุคบุกเบิกที่พ่อค้า
จีนเข้ามาในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพ่ือค้าขายทางเรือ จนมาในสมัยกรุงธนบุรีใน
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระองค์ก็ยังทรงสนับสนุนการท าธุรกิจ
เหล่านี้ เนื่องจากชาวจีนท าให้การพัฒนาเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นมีความก้าวหน้า และในรัชกาลที่ 2 
และรัชกาลที่ 3 พระองค์ก็ยังทรงพัฒนาความสัมพันธ์ด้านการค้าขายของไทยจีนให้ยิ่งมั่นคงขึ้น มี
การเอ้ือประโยชน์พร้อมนโยบายพิเศษแก่พ่อค้าชาวจีนเป็นอย่างมาก และด้วยความขยันขันแข็ง  
มีความตั้งใจที่จะพัฒนาธุรกิจของตนให้เฟ่ืองฟูอยู่เสมอจึงท าให้ชาวจีนเหล่านี้ร่ ารวยเป็นเศรษฐีกัน
โดยไม่ยาก 

และจากการที่ผู้เขียนได้เข้าร่วมฟังเสวนาในหัวข้อความสัมพันธ์ไทย -จีน เมื่อวันที่ 17 
มิถุนายน 2558ท่านนิ่ง ฟู่ ขุย เอกอัครราชทูตจีนประเทศไทย ได้กล่าวถึงประเด็นความสัมพันธ์ไทย-
จีนว่า ปีนี้เป็นปีครบรอบ 40 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน ซึ่งจากที่ผ่านมาไทย-จีนได้ผ่านการ
ทดสอบจากการเปล่ียนแปลงต่างๆ ของกาลเวลา ขณะนี้ก าลังเข้าสู่ช่วงการพัฒนาแบบใหม่ที่
ครอบคลุมทุกมิติอย่างลุ่มลึกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจนี้จะยิ่งเพ่ิมความแน่นแฟ้น
ระหว่างกันมากขึ้น สัมพันธไมตรีแต่โบราณที่ได้รับการถ่ายทอดกันมา ทั้งด้านการเมือง ด้านสถาบัน
พระมหากษัตริย์หรือรัฐบาลเอง ก็ได้รับการพัฒนาโดยดีมาตลอด  ซึ่งจะน าไปสู่ด้านการค้าระหว่าง
ไทย-จีน ทีจ่ะพัฒนาอย่างมีเสถียรภาพ มีความร่วมมือที่เอ้ือประโยชน์แก่กันมากขึ้น 

จากประเด็นด้านความสัมพันธ์นี้ ผู้เขียนได้มีโอกาสสัมภาษณ์ศาสตราจารย์ ฟู่ เจิงโหย่ว . 
(15 มิถุนายน 2560) ซึ่งท่านเป็นที่ปรึกษาอาวุโสสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ท่านด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์
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คณะภาษาต่างประเทศมหาวิทยาลัยปักกิ่ง โดยท่านกล่าวว่า สาเหตุที่ท าให้คนจีนชอบมาลงทุนใน
ไทย ประกอบด้วยเหตุผลหลักๆ ห้าประการด้วยกันคือ  

ประการแรก เพราะไทยจีนมีความสัมพันธ์ฉันมิตรอย่างยาวนาน ย้อนไปเมื่อ 2000 ปีก่อน 
สมัยในราชวงศ์ฮ่ัน คนจีนก็เข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองไทย และในสมัยสุโขทัย พ่อขุนรามค าแหงพระองค์
ได้เชิญช่างปั้นดินเผาประมาณ 500 คน ตั้งเตาเผาที่สังคโลก ที่เชียงราย เชียงใหม่ สร้าง
เครื่องปั้นดินเผา ต่อมาในสมัยอยุธยา สมัยธนบุรี สมัยรัตนโกสินทร์ ไทย-จีน ได้มีการติดต่อค้าขาย
กันเรื่อยมา ไปจนถึงรัชกาลที่ 3 รัชกาลที่ 5 มีการค้าขายเจริญที่สุด ทั้งค้าขายในลักษณะเรือส าเภา 
เรือส าเภาหัวแดง โดยสินค้าของจีนจะเป็นผ้าไหม เครื่องปั้นดินเผา ส่วนไทยได้แก่ข้าว ไม้สัก และยา และ
นี่จึงท าให้เกิดการไปมาหาสู่ระหว่างกัน 

ประการที่สอง คือ จีนมีความสัมพันธ์ทางสายเลือด คนจีนที่เข้ามาช่วงแรกมีแต่ผู้ชายแล้ว
แต่งงานกับคนไทย ประมาณ 10% ของคนไทยจะเป็นคนไทยเชื้อสายจีน และ 10% นี้ส่วนใหญ่มาจาก
ซัวเถา ฮกเกี้ยน กวางตุ้ง ยูนนาน เข้ามาก็มีการตั้งรากฐานที่ไทย และคนเหล่านี้มีส่วนช่วยในการพัฒนา
สังคมของไทยเป็นอย่างมาก อย่างเช่น เมื่อเราพูดถึงทางรถไฟ รถไฟในสมัยรัชกาลที่ 5 ปฏิรูป
เศรษฐกิจ สร้างรถไฟจากกรุงเทพไปโคราช กรุงเทพถึงหาดใหญ่ วิศวกรเป็นคนจีน คนงานเป็นคนจีน 
หัวหน้าเป็นคนจีน  ฉะนั้นนักลงทุนที่เป็นคนจีนรุ่นใหม่จึงมีเครือข่ายอยู่ก่อนแล้ว ท าให้สะดวกและ
ง่ายต่อการตัดสินใจเข้ามาลงทุน 

ประการที่สาม คือ เป็นลักษณะที่ว่าจีนไทยเราใกล้กัน มีแม่น้ าสายเดียวกัน ภูเขาเทือก
เดียวกัน ท าให้เหมือนกันหลายอย่างเช่น เรากินน้ าแม่น้ าสายเดียวกันนั่นคือ แม่น้ าโขง ในจีนคือ
แม่น้ าหลานชาง หรือหลานชางเจียง เป็นภาษาจีน แต่เป็นภาษาไทยคือล้านช้าง และเมื่อไม่นานมานี้
ที่ไทยเกิดภัยแล้ง รัฐบาลจีนจึงเปิดประตูกั้นระบายน้ าออกมา ท าให้พม่า ไทย ลาว เวียดนาม ได้
ประโยชน์ จากข้างต้นอาจเรียกได้ว่า “การกินน้ าสายเดียวกัน” หากย้อนไปเมื่อร้อยกว่าปีก่อน จีน
และไทยมีดินแดนติดกัน สิบสองปันนาก็คือคนไท ไม่มียอยักษ์ มีเสื้อผ้าเหมือนกัน บ้านเรือน
เหมือนกัน พูดพ่อแม่ กินน้ ากินข้าว ฉะนั้นจึงพูดได้ว่า จีน-ไทย มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมาก  

ประการที่สี่ จีน-ไทยมีประเพณีวัฒนธรรมคล้ายกัน แต่จีนนับถือศาสนาพุทธเต๋าขงจื๊อ ไทย
ก็ นั บ ถื อ ศ า ส น า พุ ท ธ เ ช่ น กั น  จี น นั บ ถื อ พ ร ะ แ ม่ ก ว น อิ ม  ส่ ว น ไ ท ย ก็ นั บ ถื อ เ ช่ น กั น  
ในประเด็นที่สี่นี้  เป็นการบอกว่าที่ จีนชอบเมืองไทยเพราะคิดว่าจะท าให้ เข้าใจสิ่ งต่างๆ  
ได้ง่าย รวมถึงในด้านของการอ านวยความสะดวกแก่นักลงทุน ที่คนจีนมองว่าคนไทยมีน้ าใจ ไม่ต้อง
มีพิธีรีตอง อากาศดี อาหารอุดมสมบูรณ์ ผลไม้อร่อย ฉะนั้นเมื่อมีนโยบายของรัฐบาลจีน นักลงทุนจึง
ตัดสินใจเข้าร่วมลงทุนกับไทย 

ประการที่ห้า พระมหากษัตริย์ เชื้อพระวงศ์และรัฐบาลไทย ให้ความส าคัญกับการสร้าง
สัม พันธไมตรี ระหว่ า ง ไทย -จีน  สั ง เกตได้ จาก ไม่ ว่ าจะมีการ เปลี่ ยนรั ฐบาลกี่ ชุ ดก็ตาม  
แต่ทุกรัฐบาลจะมีการผูกสัมพันธ์อันดีกับจีนตลอดมา 

จากนั้นผู้เขียนได้มีโอกาสสัมภาษณ์ตัวแทนนักลงทุนจีนที่มาลงทุนในเขตนิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี้ จังหวัดระยอง จ านวน 5 ราย ได้แก่ เกา ชานเหลา. (29 มิถุนายน 2560), ไค หวง. (22 
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มิถุนายน 2560), ฉี บิน. (6 สิงหาคม 2560), เดวิด หลิว. (29 มิถุนายน 2560), เหลา เซียว ปิง. (22 
มิถุนายน 2560)  พบว่าตัวแทนนักลงทุนชาวจีน ทั้ง 5 รายให้ความเห็นสอดคล้องกันว่า ปัจจัย
ส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้นักลงทุนตัดสินใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทยคือ ปัจจัยด้านความสัมพันธ์
ที่ไทย-จีนมีมาอย่างยาวนาน หากการด าเนินงานมีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ คาดว่าคงไม่ใช่เรื่องยากที่
แก้ไขปัญหานั้นได ้

จึงสรุปได้ว่าปัจจัยด้านความความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีนที่มีมาอย่างยาวนานนั้น ถือเป็น
ปัจจัยหลักท่ีส าคัญอันน ามาสู่ความเชื่อม่ันในการลงทุนของนักธุรกิจจีน 

 
5. นโยบายด้านเศรษฐกิจที่มั่นคง 

จากการเปิดประเทศน าไปสู่นโยบายก้าวออกไป หรือ Going Global Policy ของจีน ส่งผล
ให้นักธุรกิจออกมาลงทุนยังต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป้าหมายของนโยบาย พาสนา พุทธิก าพล. 
(2552: 2) ได้สรุปไว้ดังนี้ 

1) เพ่ือลดปัญหาความขัดแย้งกับประเทศคู่ค้า และเพ่ือการขยายตลาดสินค้าจีนใน
ต่างประเทศ 

2) ความจ าเป็นในการโยกย้ายฐานการผลิตในอุตสาหกรรมที่มีความอ่ิมตัวสูง 
3) เพ่ือแสวงหาแหล่งวัตถุดิบ ทรัพยากรธรรมชาติ และเพ่ือหาแหล่งส ารองพลังงานรวมถึง

ต้องการกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพาน้ ามันจากภูมิภาคตะวันออกกลาง 
4) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคธุรกิจ เพ่ือเป็นช่องทางให้อุตสาหกรรม

ของจีนได้เรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง 
5)  เ พ่ื อ เป็นการ เ พ่ิมทั กษะด้ านการบริ หารจั ดการภาคธุ รกิ จ  ด้ านการตลาด  

การสร้างเครือข่ายเพ่ือกระจายสินค้า การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า รวมถึงการสร้างตราสินค้าใน
ระดับโลก 

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า ประเทศไทยนั้นมีความพร้อมที่จะรองรับการลงทุนจากจีนได้
เป็นอย่างดีเนื่องจากไทยถือว่ามีข้อได้เปรียบหลายด้านด้วยกันเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียน 
โดยเฉพาะนโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ไทยที่พร้อมให้การส่งเสริม โดยมีการจัดตั้งหน่วยงาน
เพ่ือให้ข้อมูลแก่นักลงทุนชาวจีน เป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนอย่างมั่นคง 

จากการวิจัยถึงปัจจัยทางการเมืองกับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของ Buthe and 
Milner. (2008) พบว่าประเทศก าลังพัฒนาเป็นกลุ่มประเทศที่มีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
มากที่สุด ซึ่งไทยเองถือว่าอยู่ในกลุ่มประเทศก าลังพัฒนา ต้องอาศัยการพ่ึงพาการลงทุนจาก
ต่างประเทศ ดังนั้นปัจจัยทางด้านการเมืองจึงเป็นปัจจัยหนุนส าคัญที่ท าให้เกิดสัญญาการลงทุน
ดังกล่าว โดยพยายามสร้างการมีส่วนร่วมจากสถาบันวิชาการทั้งหลาย เพ่ือเป็นการท างานร่วมกัน
ระหว่างสถาบันวิชาการทั้งภายในและนอกประเทศเพ่ือร่วมกันศึกษาวิจัยถึงแนวโน้มในการลงทุนนี้ 
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นประเทศก าลังพัฒนาทั้งหลายที่รอการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศก็จ าเป็นต้อง
พยายามสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน อันจะน าไปสู่การเพ่ิมข้ึนของนักลงทุนต่างชาติที่จะเข้ามา ซึ่ง
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สอดคล้องกับ หลี่ เหริน เหลียง. (2555) ที่ได้ศึกษาเร่ืองโอกาสในการส่งเสริมการลงทุนของจีนใน
ไทยอย่างยั่งยืน วิเคราะห์จากมิติวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาด้านความเชื่อ ค่านิยม 
แบบแผนการกระท าที่มีโอกาสในการลงทุนของนักลงทุนจีนและคนไทยที่เกี่ยวกับโอกาสในการ
ลงทุนของจีนในไทย และศึกษากระบวนปะทะสังสรรค์ของความเชื่อ ค่านิยม แบบแผนการกระท าที่
มีโอกาสในการลงทุนของนักลงทุนจีนในไทย รวมถึงศึกษาถึงกระบวนการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม
องค์การ ในส่วนที่เป็นพฤติกรรมของผู้บริหารและพฤติกรรมของคนท างาน โดยผลจากการศึกษา
พบว่า จีนมีความรู้ ความเข้าใจและเชื่อมั่นในโอกาสการลงทุนของจีนในไทย ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมมาก
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงหน่วยงานภาครัฐเองก็ให้การสนับสนุน เอ้ือต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ด้าน
การค้า การลงทุน และด้วยไทยกับจีนมีความใกล้ชิดกันทั้งทางด้านภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม ท าให้
ปรับตัวเข้าหากันได้ง่าย แต่ส าหรับบริษัทจีนที่เข้ามาลงทุนในไทยได้ไม่นาน จะมีวัฒนธรรม 
พฤติกรรม แบบแผนในการท าธุรกิจแบบจีนขาดความเข้าใจ และจิตส านึกในปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
อยู่บ้าง 

ดังนั้น จึงถือได้ว่าการก าหนดนโยบายให้เกิดการส่งเสริมการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 
ถือว่ามีความส าคัญยิ่ง และรัฐบาลไทยได้พิสูจน์แล้วว่า นโยบายด้านเศรษฐกิจของไทยมีความ
เหมาะสม สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างชาติได้เป็นอย่างดี ดังค ากล่าวของ วัชรี ถิ่นธานี
สะอาด, บรรเจิดฤทธิ์บุญเรือง ศรีเหรัญ และวงศ์ธีรา สุวรรณิน. (2558) ที่ได้มีการศึกษาเรื่อง ปัจจัย
ดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทย  

จึงสรุปได้ว่าปัจจัยส าคัญอีกประการหนึ่งที่เป็นแรงจูงในให้ลงทุนจีนสนใจเข้ามาลงทุนใน
ประเทศไทยคือเรื่องการก าหนดนโยบาย ที่ภาครัฐต้องสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดแก่นักลงทุน ซึ่ง
สอดคล้องกับที่ผู้เขียนได้มีการสัมภาษณ์ตัวแทนนักลงทุนจีนที่มาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 
จังหวัดระยอง จ านวน 5 ราย ได้แก่ เกา ชานเหลา. (29 มิถุนายน 2560), ไค หวง. (22 มิถุนายน 
2560), ฉี บิน. (6 สิงหาคม 2560), เดวิด หลิว. (29 มิถุนายน 2560) และเหลา เซียว ปิง. (22 
มิถุนายน 2560) พบว่าตัวแทนนักลงทุนชาวจีน ทั้ง 5 รายให้ความเห็นสอดคล้องกันว่าว่า เมื่อนัก
ลงทุนจีนเข้ามาลงทุนในประเทศไทยแล้ว สิ่งที่นักลงทุนหวั่นไหวมากที่สุดคือความไม่มั่นคงของ
นโยบาย ด้วยเหตุที่ว่า เมื่อเปลี่ยนรัฐบาลนโยบายเดิมที่รัฐบาลชุดก่อนก าหนดไว้จะถูกเปลี่ยนไปด้วย 
แต่ส าหรับประเทศไทย นักลงทุนมีความเชื่อมั่นค่อนข้างสูง เนื่องจากไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนรัฐบาลกี่
ชุดก็ตาม นโยบายด้านเศรษฐกิจของไทยไม่เคยเปลี่ยน ยังคงมีความต่อเนื่อง และมีการส่งเสริ ม  
โดยการให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจัดตั้งหน่วยงาน เพ่ือให้ข้อมูลรวมถึงปรึกษาปัญหาที่เกิดขึ้น
ระหว่างด าเนินกิจการด้วย 

 
6. ความได้เปรียบด้านภูมิศาสตร์และทรัพยากร 

ประเทศไทยถือเป็นประเทศหนึ่งในกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีความได้เปรียบทางด้าน
ภูมิศาสตร์ โดยไทยเป็นประเทศที่อยู่ศูนย์กลางของกลุ่มอาเซียน ดังนั้นหากนักลงทุนเข้ามาสร้างฐาน
การผลิตในประเทศไทย การเคลื่อนย้ายหรือกระจายสินค้าจะเป็นไปได้โดยง่าย ประหยัดต้นทุนการ
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เดินทาง ต้นทุนด้านเวลาเป็นอย่างมาก รวมถึงประเทศไทยมีความพร้อมด้านทรัพยากรที่ส าคัญ
หลายประการ ทั้งด้านวัตถุดิบที่จ าเป็นต่อการผลิต หรือการมีแรงงานที่ราคาถูกกว่าหลายๆ ประเทศ 
ซึ่งสอดคล้องกับ อดัม สมิท (Adum Smith อ้างถึงในชุติระ ระบอบ และคณะ, 2557) ที่ได้อธิบาย
ถึงทฤษฎีความได้เปรียบโดยสมบูรณ์ว่า ประสิทธิภาพการผลิต ที่เกิดจากปัจจัยการผลิตเป็นส าคัญใน
การก าหนดต้นทุนการผลิตสินค้าแต่ละชนิด ประสิทธิภาพดังกล่าวอยู่บนพื้นฐานของความได้เปรียบ
ทางธรรมชาติ เช่น สภาพภูมิประเทศ อากาศ น้ า ดิน และความได้เปรียบที่สร้างขึ้นเอง เช่น ความ
ช านาญ ประสบการณ์ เทคนิคและวิธีการผลิต 

นอกจากนี้ กฎเกณฑ์หลักเกี่ยวกับการลงทุนข้ามชาติที่สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้า
และการพัฒนา. (2560: ออนไลน์) อธิบายถึงการส่งเสริมการลงทุนว่าสาเหตุที่ท าให้ประเทศต่างๆ 
เกิดความสนใจที่จะเข้าไปลงทุนนั้น ประกอบด้วย 

1. ปัจจัยที่เกิดจากประเทศเจ้าของทุนคือ 
 1) ต้องการสร้างอ านาจผูกขาดทางการตลาด เพราะถ้าผู้ผลิตเข้าไปลงทุนใน

ต่างประเทศจะท าให้ทราบถึงความต้องการของผู้บริโภคและสามารถลดหรือขจัดคู่แข่งทางธุรกิจราย
อ่ืน 

 2) ต้องการลดต้นทุนในการผลิต ทั้งในด้านค่าจ้างแรงงาน วัตถุดิบในการผลิต รวมทั้ง
ประหยัดค่าขนส่งและโลจิสติกส์ในการขนส่งไปยังประเทศอ่ืน 

2. ปัจจัยที่เกิดจากประเทศผู้รับทุนคือ 
 1) เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและวัตถุดิบที่จูงใจให้นักลงทุนจากต่างประเทศ

เข้ามาลงทุน 
 2) เป็นแหล่งแรงงานราคาถูก 
 3) เป็นแหล่งตลาดที่จะระบายสินค้าให้กับประเทศเจ้าของทุน 
 4) นโยบายของประเทศผู้รับทุนสนับสนุนให้ต่างประเทศเข้าไปลงทุน เช่น การ

ยกเว้นภาษี การลดหย่อนอากรเครื่องจักร เป็นต้น 
 5) การต่อต้านสินค้าที่ผลิตจากต่างประเทศ เนื่องจากบางประเทศมีความเป็น

ชาตินิยมสูง อาจต่อต้านสินค้าที่มาจากต่างประเทศได้ 
จากข้อมูลข้างต้นสอดคล้องกับศูนย์วิจัยธนาคารกสิกรไทย. (2560: ออนไลน์) ได้ศึกษาถึง

ปัจจัยดึงดูดการลงทุนโดยตรงของจีนในไทย รวมถึงแนวโน้มข้างหน้าพบว่า ประเทศไทยมีความโดด
เด่นด้านที่ตั้ง ทรัพยากรธรรมชาติ และสาธารณูปโภค โดยเมื่อเปรียบเทียบระหว่างไทยและประเทศ
อ่ืนๆ ในกลุ่มอาเซียน ในมุมมองของจีนนั้น ไทย มีจุดเด่นอยู่ที่ความได้เปรียบด้านที่ตั้ง จากการที่ไทย
ตั้งอยู่ศูนย์กลางของอาเซียน ท าให้ไทยเป็นทางเชื่อมจีนกับประเทศในกลุ่มอาเซียนอ่ืนที่เป็น Island 
continent ได้แก่ มาเลเซีย, บรูไน, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, และสิงคโปร์ นอกจากนี้ยังเป็นทางเชื่อม
จีนออกสู่ทะเลอีกด้วย รวมถึงในด้านสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ไทยมีความพร้อมกว่ากลุ่มลุ่มแม่น้ าโขง 
CLMV หรือ กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม ขณะที่ในด้านค่าจ้างแรงงาน ไทยมีค่าจ้างขั้นต่ าที่ต่ า
กว่าสิงคโปร์และมาเลเซีย นอกจากนั้น จุดเด่นอีกด้านของไทย คือ การมีภูมิอากาศเหมาะสมและดิน
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อุดมสมบูรณ์เหมาะในการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจบางชนิดที่เป็นที่ต้องการของจีน เช่น ยางพารา 
และมันส าปะหลัง ซึ่งที่ผ่านมาจีนมีการน าเข้าท้ังยางแผ่น ยางแปรรูป และมันส าปะหลังจากไทยมาก 
ด้วยความโดดเด่นดังกล่าว ท าให้ในช่วงระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา (2548-2554) ไทยเป็นแหล่งรองรับ
การลงทุนจากจีนในหลากหลายอุตสาหกรรม 

และจากการที่ผู้เขียนได้สัมภาษณ์นักลงทุนจีนที่มาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 
จังหวัดระยอง จ านวน 5 ราย ได้แก่ เกา ชานเหลา. (29 มิถุนายน 2560), ไค หวง. (22 มิถุนายน 
2560), ฉี บิน. (6 สิงหาคม 2560), เดวิด หลิว. (29 มิถุนายน 2560) และเหลา เซียว ปิง. (22 
มิถุนายน 2560) พบว่า ตัวแทนนักลงทุนชาวจีน ทั้ง 5 รายได้ให้ความเห็นสอดคล้องกันว่า ก่อนที่นัก
ลงทุนจะตัดสินใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทย นอกจากศึกษาเรื่องนโยบายของรัฐบาลแล้ว สิ่งส าคัญ
ที่ต้องพิจารณา คือ ความได้เปรียบทางธุรกิจว่ามีมากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะในด้านการกระจาย
สินค้า ซึ่งถือว่าไทยได้เปรียบประเทศอ่ืนๆ ในกลุ่มอาเซียน เนื่องจากไทยนั้นเป็นประเทศที่เป็น
ศูนย์กลางดังนั้นระยะทางในการขนส่งจึงใกล้ สะดวก ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่าย นอกจากนี้หากต้องมี
การน าเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศก็ถือว่ามีความสะดวกเช่นกัน ท าให้ลูกค้าไม่ต้องรอสินค้านาน 
เนื่องจากมีแหล่งวัตถุดิบที่ใกล้กับแหล่งผลิต และถึงแม้ว่าค่าแรงของไทยจะมีการปรับตัวสูงขึ้น
มากกว่าเมื่อก่อน แต่เมื่อเทียบกับรายจ่าย ความสะดวกในด้านต่างๆ ยังถือว่าคุ้มค่าต่อการลงทุน 

จากข้อมูลที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่านี่เป็นโอกาสส าคัญของไทย ในการน าพาประเทศไปสู่
ความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากไทยนั้นเป็นประเทศที่มีปัจจัยจูงใจให้นักลงทุนต่างชาติ 
โดยเฉพาะนักลงทุนจีนเข้ามาลงทุนในประเทศไทยได้โดยง่าย ไม่ว่าจะเป็นด้านความสัมพันธ์อันดี ที่
ไทยกับจีนมีมาอย่างยาวนานจนสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดแก่นักลงทุนชาวจีนได้ รวมถึงด้าน
นโยบายเศรษฐกิจที่ไทยค่อนข้างมีความมั่นคง รัฐบาลให้ความส าคัญเป็นเป็นอันดับต้นๆ โดยมีการ
จัดตั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคอยให้ค าปรึกษาแก่นักลงทุน และที่ส าคัญไม่ว่าจะเปลี่ยนรัฐบาลกี่ชุดก็
ตามนโยบายด้านเศรษฐกิจไม่เคยเปลี่ยนจนท าให้การลงทุนมีปัญหา และถึงแม้จะมีปัญหาทางด้าน
การเมืองบ้าง แต่ปัญหานั้นไม่เคยมากระทบกับการลงทุน ธุรกิจยังคงสามารถด าเนินได้อย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งมีความแตกต่างจากบางประเทศที่เมื่อเกิดปัญหาการเมือง ธุรกิจการลงทุนต้องหยุดชะงักไปด้วย 
นอกจากนี้ไทยยังได้เปรียบในด้านภูมิศาสตร์ ที่ไทยเป็นศูนย์กลางของกลุ่มประเทศอาเซียนท าให้การ
ขนส่ง กระจายสินค้าท าได้โดยสะดวก ง่ายและประหยัดคือประหยัดทั้งเงินและเวลา รวมถึงการมี
ทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการผลิต โดยเฉพาะด้านแรงงาน และการน าเข้าวัตถุดิบที่สะดวก 

แต่นอกเหนือจากปัจจัยหลักส าคัญๆ ดังที่กล่าวมาแล้ว ที่ท าให้นักลงทุนจีนสนใจเข้ามา
ลงทุนในประเทศไทย ซึ่งไทยต้องมีการพัฒนาตนเองตลอดเวลา เพ่ือรับมือกับการเปล่ียนแปลง
ดังกล่าว อย่างไรก็ตามถึงแม้เราจะมีข้อได้เปรียบกว่าประเทศอ่ืน แต่หากเราไม่พัฒนาตนเอง ไม่
พัฒนาฝีมือแรงงานให้มีคุณภาพ ไม่ปรับปรุงขั้นตอนการติดต่อประสานงานของหน่วยงานภาครัฐ ข้อ
ได้เปรียบต่างๆ ก็จะไร้ความหมายทันที และที่ส าคัญคือการพยายามเรียนรู้ภาษาจีน ซึ่งถือว่าเป็นสิ่ง
ส าคัญมากส าหรับคนจีน โดยคนจีนจะถือคติที่ว่าหากผู้ใดพูดภาษาจีนได้ถือว่าเป็นมิตรต่อกัน และ
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นั่นจะท าให้การลงทุนของจีนในไทยนั้นเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถสร้างรายได้และความ
มั่นคงให้กับประเทศไทยอย่างยาวนาน 
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IN THE SOCIAL CONTEXT OF THAILAND 
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บทคัดย่อ 
 บทความนี้เป็นน าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาการเมืองไทย ซึ่งจากในอดีตถึงปัจจุบันการ
เมืองไทยประสบปัญหาอยู่หลายประการ อาทิ ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ปัญหาความเชื่อมั่นในการบริหารประเทศของ
รัฐบาลที่เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นอันส่งผลเสียหายต่อเศรษฐกิจ สังคมประเทศชาติโดยรวมอย่าง
มหาศาล หน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยจึงมีการปฏิวัติ รัฐประหารและปกครองในรูปแบบอ านาจ
นิยมในยามทีก่ารเมืองอ่อนแออยู่บ่อยครั้ง การครอบครองอ านาจทางการเมืองที่ขาดความชอบธรรม
ในระบอบประชาธิปไตยท าให้ได้รับแรงกดดันทั้งจากภายในและภายนอก แต่เมื่อคืนอ านาจสู่
ประชาชนอีกครั้งกลับพบว่าเกิดปัญหาซ้ าวงจรเดิม รูปแบบปัญหาการเมืองไทยจึงต้องใช้ทั้งศาสตร์
และศิลป์โดยเข้าใจพ้ืนฐานแนวคิดที่ว่าไม่มีสูตรส าเร็จใดในการแก้ปัญหา และต้องค านึงถึงความ
เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะและบริบทของสังคมไทยเป็นหลัก 
ค าส าคัญ:  ปัญหาการเมืองไทย ; ศาสตร์และศิลป์ ; บริบทสังคมไทย 
  

Abstract 
 This article proposes an approach to solve Thailand's political problems.  From 
the past to the present Thailand's political is experiencing several reasons, including a 
lack of public awareness and participation in the political democratic monarchy. The 
problem of confidence in administrative's government , which took corruption corrupt 
affecting the economy society and the nation overall enormously. Thailand's political 
history has revolutions coup and authoritarian forms when politics are often weak. 
Possession of political power, the lack of democratic legitimacy has been made under 
pressure from both inside and outside. When the authority turn to the people again 
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found that the problem is repeated in a cycle. Thailand political model thus requires 
both art and science which understand the basic concept that there is no fixed 
formula to solve any problem. Moreover, taking into consideration the compliance 
with the appropriate characteristics and social context of Thailand 
Keywords: Thailand's political problems ; Art and Science ; The social   
       context of Thailand 
 
1. บทน า 
 นานาประเทศต่างจับตามองทิศทางการเมืองไทยภายหลังรัฐประหารเมื่อวันที่  22 
พฤษภาคม พ.ศ. 2557 โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) เป็นผู้ใช้อ านาจบริหารและเป็นนายกรัฐมนตรี การเมืองไทยในปัจจุบันจึงมีรูปแบบอ านาจ
นิยมเผด็จการทางทหาร หลายประเทศไม่เห็นด้วยกับการได้มาซึ่งอ านาจที่ขัดกับหลักประชาธิปไตย
และการลิดรอนสิทธิในการรับรู้ข่าวสารของประชาชน จึงมีการกดดันในรูปแบบต่างๆทั้งการลด
กิจกรรมทางทหารหรือลดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศพร้อมตั้งข้อค าถามว่า เหตุใดการเมืองไทย
ในหลายทศวรรษจึงย่ าอยู่ที่เดิม 
 การเมืองเป็นเรื่องของอ านาจ  อิทธิพล และการปกครอง อ านาจจึงเป็นทั้งเป้าหมายและวิธีการ
ที่มนุษย์แสวงหา ทั้งนี้นอกเหนือจากเป็นเรื่องของสถาบันการปกครอง  การตัดสินใจ หรือนโยบาย
สาธารณะ (ทินพันธุ์  นาคะตะ, 2555) ปัญหาการเมืองไทยที่บ่มเพาะมาช้านานอาจกล่าวได้ว่าเนื่องด้วย 
คน โครงสร้าง ระบบ มีความอ่อนแอ ทั้งนี้ปัญหาหลักๆหนีไม่พ้นเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรที่ไม่
สมดุลท าให้ระบบทุนนิยมสร้างช่องว่างทางเศรษฐกิจระหว่างชนชั้นมากยิ่งขึ้นทุกวัน และที่ส าคัญคือ 
ปัญหาคอร์รัปชั่น ก็ยังคงอยู่คู่ระบบการเมืองไทยในทุกยุคสมัย ประเด็นหลักส าคัญจึงต้องสร้างความ
ยุติธรรม (justice) ให้เกิดขึ้นในสังคม การจัดระบอบการปกครองให้เหมาะสมกับพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ
และสังคม ลักษณะของประชากร และเงื่อนไขต่างๆที่แต่ละสังคมมีอยู่เป็นหลัก ไม่มีการปกครองใดจะ
ดีกว่าแบบอ่ืนๆถึงกับจะน าไปใช้ได้กับทุกสังคมทั่วโลก ระบอบการปกครองย่อมจะแตกต่างกันไปตาม
สภาพของแต่ละสังคม เพราะมีปัจจัยหลายอย่างที่ท าให้ต้องใช้ระบอบการปกครองที่แตกต่างกันไป จะ
เห็นว่าระบอบใดระบอบหนึ่งอาจเหมาะสมกับสภาพสังคมของตนในสมัยหนึ่ง แต่เมื่อกาลเวลา
เปลี่ยนแปลงไป อาจต้องใช้อีกระบอบหนึ่งก็ได้เนื่องจากล้าสมัยไปแล้วหรือเข้าไม่ได้กับสภาพปัจจุบัน 
ดังนั้นในทางสังคมศาสตร์แล้วจึงต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ในการแก้ปัญหาทางการเมือง ส าหรับประเทศ
ไทยนั้นได้หยิบยืมรูปแบบการปกครองมาจากอังกฤษ และใช้ความเจริญของสหรัฐอเมริกาเป็นแม่แบบใน
การพัฒนาประเทศ โดยขาดการปรับสภาพให้เข้ากับความเป็นจริงในสังคมไทย เกิดมาจากการที่เราเป็น
อาณานิคมทางปัญญาของมหาอ านาจตะวันตก (ลิขิต ธีรเวคิน, 2541: มติชน) 
 ในบทความนี้จึงเสนอเกี่ยวกับ ปัญหาที่พบในการเมืองไทย อันน าไปสู่การรัฐประหารตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน ตลอดจนแนวทางการแก้ปัญหาทางการเมืองในแง่มุมที่หลากหลาย ในการน าไป
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สร้างยุทธศาสตร์ (Strategy) แผนโครงการและกิจกรรมทางการเมืองไทยภายใต้บริบทสังคมไทย 
รวมถึงน าเสนอกรณีศึกษาที่เป็นประสบการณ์ของต่างประเทศเพ่ือเปรียบเทียบความส าเร็จ และ
ความเป็นไปได้ในการน ามาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของสังคมไทยให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 
 

2. ปัญหาการเมืองไทย 
 การเมืองของไทยเรานั้นเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่า สถาบันการเมืองต่างๆไม่ว่าจะเป็น
รัฐสภา รัฐธรรมนูญ พรรคการเมืองเป็นอาทิ ต่างก็มีสภาพอ่อนแอไม่เข้มแข็ง เนื่องจากการพัฒนา
ทางการเมืองมีน้อยและไม่ต่อเนื่อง ในขณะที่ระบบราชการไทยนั้นก็มิได้มีพัฒนาการกันอย่างจริงจัง 
(สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ, 2543) การสร้างสถาบันทางการเมืองของไทย เป็นปัญหา
รากฐานที่ยาวนานกว่า 80 ปี การประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ซึ่งเป็น
ฉบับที่ 18 ของไทยถือเป็นการยืนยันว่าการเมืองไทยยังคงไม่สามารถที่จะสร้างสถาบันทางการเมือง
ในระบอบประชาธิปไตยให้มีความแข็งแกร่งมั่นคงและมีประสิทธิภาพได้  (ชรินทร์ สันประเสริฐ, 
ออนไลน์.)  
 ในทุกยุคสมัยของการเมืองไทยเมื่อเกิดความขัดแย้งทางการเมืองขึ้น ท้ายที่สุดก็จะมีการยึด
อ านาจปฏิวัติรัฐประหารโดยคณะทหารและน าไปสู่การปกครองในรูปแบบอ านาจนิยม ก่อนที่จะ
กลับคืนอ านาจอธิปไตยสู่มือของประชาชนอีกครั้ง ขณะที่เศรษฐกิจของไทยแบบทุนนิยมที่มีการ
พัฒนามาเป็นล าดับต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันก็ทวีความเหลื่อมล้ าท าให้เกิดช่องว่างระหว่างคนรวยและ
คนจนมากข้ึน ทรัพยากรส่วนใหญ่ของประเทศตกอยู่กับกลุ่มชนชั้นน าและผู้มีฐานะทางสังคม ท าให้
ชนชั้นรากหญ้าซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศสูญเสียโอกาสต่างๆในการพ่ึงพาตนเอง โลกปัจจุบัน
เป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร เมื่อมีการยึดอ านาจปฏิวัติรัฐประหารซึ่งขัดกับแนวคิดในเรื่องความเป็น
ประชาธิปไตยอันเป็นที่ยอมรับสากลในประชาคมโลก ย่อมเกิดแรงกดดันจากนานาชาติและเสียง
วิพากษ์วิจารณ์ดังเช่นที่ไทยเราก าลังประสบปัญหาในปัจจุบัน โดย ลิขิต ธีรเวคิน. (2558: ออนไลน์) ได้
กล่าวว่า “การแบ่งปันอ านาจผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สถานะทางสังคม และสิ่งที่มีคุณค่า
บางอย่างไม่สามารถกระท าได้อย่างลงตัวโดยมีการประสานประโยชน์ได้ทั้งสองฝ่าย คือฝ่ายซึ่งอ้าง
อ านาจของอธิปไตยของปวงชนและฝ่ายที่อ้างความมั่นคงอยู่รอดของประเทศชาติ ซึ่งเป็นข้ออ้างที่ให้
ความชอบธรรมกับการกระท าทางการเมืองของตน โดยลึกๆ แล้วก็คือการช่วงชิงอ านาจทางการเมือง 
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สถานะทางสังคม”   
 ส าหรับประเด็นความขัดแย้งทางการเมืองไทย พบว่าปัญหามุมมองที่แตกต่างกันต่อความ
เป็นประชาธิปไตยของประเทศที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการอ านาจและทรัพยากรในสังคม 
ระหว่างฝ่ายหนึ่งที่ให้น้ าหนักต่อการเลือกตั้งซึ่งความชอบธรรมของผู้บริหารประเทศอยู่ที่ “เสียงข้าง
มาก” ของประชาชน กับอีกฝ่ายหนึ่งที่ให้น้ าหนักต่อ “คุณธรรมจริยธรรม” ของผู้บริหารประเทศ
มากกว่าความเป็นตัวแทนของคนส่วนใหญ่ ซึ่งปัญหาดังกล่าวนี้ได้เกิดขึ้นท่ามกลางบริบทของปัญหา
พ้ืนฐานในสังคมไทย คือ ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม อันเป็นเงื่อนไขที่ตอกย้ าให้ความ
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แตกต่างทางความคิดทางการเมืองกลับกลายเป็นความแตกแยกและแหลมคมมากยิ่งขึ้น  (สถาบัน
พระปกเกล้า, 2555: ออนไลน์)   
 คณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย (คณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย, ออนไลน์.) มองเห็น
ว่าปัญหาของระบบการเมืองไทยมี 2 ประการ คือเรื่องความไม่สุจริตของระบบการเมืองประการหนึ่ง
และความไม่เป็นประสิทธิภาพของระบบการเมืองอีกประการหนึ่ง ซึ่งต้องแก้ไขด้วยการปฏิรูปการเมือง
ทั้งระบบ พร้อมกันนี้ได้สรุปปัญหาการเมืองไทยไว้ 8 ประการได้แก่ การใช้เงินซื้อเสียง การผูกขาด
การเมือง คนดีหนีการเมืองการคอรัปชั่น เผด็จการโดยรัฐสภา การไร้เสถียรภาพทางการเมือง สภาวะ
ขาดผู้น าทางการเมืองฝ่ายนิติบัญญัติ  ฝ่ายบริหารไร้ประสิทธิภาพ มุมมองเชิงสังคมวิทยาการเมืองอาจ
จ าแนกเป็นปัญหาหลักๆได้ 3 ประเด็น ดังนี้ 1) โครงสร้างเรื้อรังของประเทศ คือ ความยากจนในชนบท 
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรสภาพแวดล้อม ความล่มสลายผุกร่อนของสถาบันทางสังคมหลายอย่าง 
เช่น ครอบครัว ศาสนา ไม่ได้รับการแก้ไข 2) โครงสร้างสังคมส่วนใหญ่เป็นระบบอุปถัมภ์เอ้ือต่อ
ระบบอ านาจนิยม และการซื้อเสียงระบบการเมืองเราจึงมีลักษณะ เป็นการร่วมมือกันระหว่างผู้มี
อิทธิพลท้องถิ่นกับกลุ่มทุนขนาดใหญ่ ในการซื้อเสียงเพ่ือแย่งชิงกันเข้าไปบริหารประเทศ 3) ระบบ
การเมืองและข้าราชการล้าหลังภาคเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ก่อให้เกิดปัญหา คือ ประการแรก 
เศรษฐกิจประเทศที่เติบใหญ่ท าให้เกิดผลประโยชน์มหาศาลหลายด้าน การเมืองก็มีการเปลี่ยน
อ านาจการจัดสรรผลประโยชน์และทรัพยากรของประเทศจากกลุ่มทหารและข้าราชการ มาเป็นกลุ่ม
นักการเมืองที่มีกลุ่มธุรกิจหนุนหลัง แต่ถึงที่สุดเป็นการร่วมมือกันทั้งสามฝ่ายคือ ข้าราชการ 
นักการเมือง และกลุ่มธุรกิจต่างๆ ท าให้เกิดการคอร์รัปชั่น การใช้อ านาจไม่เป็นธรรม ประการที่สอง
คือ เศรษฐกิจของประเทศผูกติดกับเศรษฐกิจโลก จึงต้องปรับโครงสร้าง เช่น สินค้า เทคโนโลยีไป
ตามกระแสโลกและต้องพ่ึงพาเงินทุนต่างประเทศอย่างเลี่ยงไม่ได้  ในขณะที่ วิศาล ศรีมหาวโร. 
(2557) ได้กล่าวถึงปัญหาการเมืองการปกครองไทยก่อนมีปฏิรูปทางการเมืองและได้รัฐธรรมนูญปี 
2540 ดังนี้คือ 1) ปัญหาอุดมการณ์ทางการเมือง 2) ปัญหาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 
3) ปัญหาการใช้รัฐธรรมนูญ 4) ปัญหาการถ่ายทอดอ านาจทางการเมือง 5) ปัญหาการด าเนินงานของ
ฝ่ายนิติบัญญัติ 6) ปัญหาการครอบง าและการผูกขาดอ านาจเศรษฐกิจ 7) ปัญหากลุ่มผลประโยชน์ 
และพรรคการเมือง 8) ปัญหาการเมืองไทย กับระบบราชการ 9) ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร
ทางการเมือง องค์กรบริหารและประชาชน 10) ปัญหาความร่วมมือระหว่างทหารกับพลเรือนในทาง
การเมือง 11) ปัญหาความมั่นคงของชาติ 12) ปัญหาการจัดสรรงบประมาณกับการกระจายรายได้ และ 
13) ปัญหาการด าเนินงานของฝ่ายบริหาร   
 มุมมองในแง่ของระบบการบริหารไทยก็มีปัญหาที่ส าคัญอยู่มาก ระบบการบริหารของไทย
เป็นการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันตกและวัฒนธรรมไทย  ระบบบริหารถือตามสังคม
ตะวันตกแต่พฤติกรรมที่แสดงออกเป็นแบบไทยๆ การท าหน้าที่ตามบทบาทที่แท้จริงไม่ค่อยมี ใน
ขณะเดียวกันกิจกรรมต่างๆก็ขยายขอบเขตโดยไม่มีระเบียบแบบแผน เช่น การขยายหน่วยงาน
เพ่ิมขึ้นเพ่ือประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าค านึงถึงลักษณะงาน  ข้าราชการมีความเฉื่อยชาและต้องมี
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ทัศนคติที่มุ่งเน้นการบริการประชาชน ตลอดจนต้องปรับปรุงประสิทธิภาพในการท างานของนัก
บริหารระดับสูงก่อนอื่นใด (อมร รักษาสัตย์ และ โสรัจ สุจริตกุล, 2505) 
  ในทัศนะของผู้ เขียน ปัญหาการเมืองไทย เกี่ยวข้องอยู่กับปัจจัยหลัก  2 ประการ
นอกเหนือจากกระแสการเปล่ียนแปลงของโลก ได้แก่ 1) ปัญหาด้านโครงสร้างทางการเมือง เช่น 
โครงสร้างทางการเมืองของไทยไม่เข้มแข็ง คือ การรับเอารูปแบบจากตะวันตกมาใช้โดยไม่ปรับเปลี่ยน
ให้เข้ากับบริบททางสังคมหรือรับมาแต่รูปแบบแต่ขัดแย้งในทางปฏิบัติ ขาดวัฒนธรรมทางการเมืองที่
เป็นประชาธิปไตย การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ ปัญหาการล้วงลูกในการท างาน
ระหว่างนักการเมืองและข้าราชการประจ า เป็นต้น 2) ปัญหาด้านคน เช่น นักการเมืองขาดคุณธรรม
จริยธรรมก่อให้เกิดปัญหาคอร์รัปชั่น ประชาชนยังไม่เข้าถึงประชาธิปไตยอย่างแท้จริง เช่น การ
เรียกร้องอ านาจและใช้สิทธิทางการเมือง หรือขาดความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเรื่องการเมือง 
เป็นต้น ไม่มีสูตรส าเร็จใดในการแก้ปัญหาจึงต้องมองในมุมกว้างและปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับ
บริบททางสังคมให้ทันกับกระแสโลกและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา 
 
3. รัฐประหารกับการเมืองไทย 
 รัฐประหาร (Coup) หรือ ใช้ในภาษาอังกฤษว่า Coup d'état ซึ่งเป็นค ายืมมาจากภาษา
ฝร่ังเศส หมายถึง การใช้ก าลังยึดอ านาจด้วยกองทัพเพ่ือท าการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองคือเพ่ือ
เปลี่ยนแปลงผู้น ารัฐบาล โดยระบอบการปกครองยังคงเดิม จะมีความแตกต่างกับอีกค าหนึ่งที่ใช้กัน
คือ “ปฏิวัติ” ในภาษาอังกฤษจะใช้ว่า Revolutoin ซึ่งจะมีความหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองที่มีการเปลี่ยนระบอบหรือเปลี่ยนโครงสร้างทางการเมืองโดยการเปลี่ยนรูปแบบหรือ
ระบอบการปกครองประเทศ จากรูปแบบหนึ่งไปสู่อีกรูปแบบหนึ่งอย่างส้ินเชิง (บุษราภรณ์ อัครนิธิ
ยานนท์, 2557) ทหารเข้ามามีบทบาทในการเมืองไทยตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองดังกล่าวมีลักษณะของรัฐประหารมากกว่าปฏิวัติ การก่อรัฐประหารทั่ว
โลกจะมีลักษณะคล้ายกัน คือ เริ่มก่อการจากทหารจ านวนน้อย หรือมาจากผู้บัญชาการทหารที่
ควบคุมกองทัพ แล้วเคลื่อนก าลังหรือประเทศยึดอ านาจแบบฉับพลัน เพ่ือโค่นรัฐบาลชุดเดิม จัดตั้ง
คณะบริหารหรือรัฐบาลชุดใหม่ และหลายคร้ังจะมีการยกเลิกอ านาจนิติบัญญัติคือ รัฐสภาชุด เดิม 
และล้มรัฐธรรมนูญฉบับเดิม จากนั้น ก็จะมีการตั้งกรรมการมาร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่งมักจะมี
การใช้ไปจนถึงรัฐประหารครั้งต่อไป ประเทศที่รัฐประหารบ่อยก็จะมีการเปลี่ยนรัฐธรรมนูญบ่อย 
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โฉมหน้าการเมืองไทยนั้นคณะทหารได้เข้ามามีบทบาทกุมอ านาจส าคัญทั้ง
ในฝ่ายบริหาร และฝ่ายนิติบัญญัติ และล าดับรายชื่อนายกรัฐมนตรีของไทยกว่าครึ่งหนึ่งมาจาก
ทหารและอยู่ในต าแหน่งเป็นระยะเวลายาวนานกว่านายกรัฐมนตรีที่มาจากพลเรือน สาเหตุส าคัญที่
ท าให้ทหารเข้ามามีบทบาททางการเมือง ได้แก่ ปัญหาคอร์รัปชั่น และการมีทัศนคติเชิงลบต่อการ
บริหารงานของรัฐบาล รัฐบาลอ่อนแอขาดเสถียรภาพ เร่ืองของผลประโยชน์ทางการเมือง รวมถึง
เพ่ือปกป้องผลประโยชน์เฉพาะกลุ่ม เช่น งบประมาณทหาร   
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 อย่างไรก็ตามการรัฐประหารถือว่าเป็นวิธีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่ ไม่เป็น
ประชาธิปไตยและไร้กติกา เพราะในระบอบประชาธิปไตยโดยทั่วไปจะก าหนดวิธีการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมอืงด้วยการลงคะแนนเสียงของประชาชน ผู้ที่เข้ามาเป็นรัฐบาลบริหารประเทศจะมีอ านาจ
เต็มในการด าเนินนโยบายตามที่ตนเองเสนอในกรอบเวลาที่แน่นอนชัดเจน จากนั้นก็ให้ประชาชน
เลือกตั้งกันใหม ่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในลักษณะนี้จึงไม่ต้องก่อการรัฐประหาร เราจึงพบว่า
มีประเทศประชาธิปไตยก้าวหน้าจ านวนมากไม่เคยมีการรัฐประหารเลย เช่น ในสหรัฐอเมริกา 
อังกฤษ สวิสเซอร์แลนด์ สวีเดน ออสเตรเลีย ฟินแลนด์ อินเดีย ฯลฯ ในประเทศที่ไม่เคยมีการ
รัฐประหารเหล่านี้ ไม่ใช่ว่าจะไม่มีความขัดแย้งทางการเมือง เพียงแต่ถือกันว่า วิธีแก้ปัญหาทางการ
เมืองที่มีอารยะธรรมก็คือ การใช้ประชาธิปไตย เคารพในความเห็นของเสียงข้างมากในกรอบเวลาที่
แน่นอน แล้วเปล่ียนอ านาจด้วยเสียงประชาชน กองทัพในประเทศเหล่านี้ จึงไม่เคยมีบทบาท
แทรกแซงทางการเมือง (สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ, 2557: ออนไลน์)   
 

4. การแก้ปัญหาการเมืองไทย ศาสตร์และศิลป์ที่ไม่มีสูตรส าเร็จ   
 ข้อจ ากัดของความรู้ทางสังคมศาสตร์ที่ได้จากการวิจัยที่ค้นพบว่าเป็นจริงในสังคมยุคหนึ่ง 
คือ มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา สามารถน าไปใช้ได้ดีกับสังคมหนึ่งในยุคสมัยหนึ่ง แต่ไม่ได้
เป็นบทพิสูจน์ว่าจะสามารถน าไปใช้ได้ดีในอีกสังคมหนึ่งยุคสมัยหนึ่งได้เนื่องด้วยในสภาพความเป็น
จริงมีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวเนื่องอีกทั้งแต่ละสังคมต่างก็มีความเป็นอัตลักษณ์ ดังนั้นในการน า
รูปแบบวิธีการที่ประสบผลส าเร็จของอีกสังคมหนึ่งมาใช้จึงต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับกับ
วัฒนธรรมในสังคมการเมืองของตน ดังเช่น ลิขิต ธีรเวคิน. (2557: ออนไลน์) ที่ได้กล่าวถึง ทฤษฎีของ
คาร์ล มาร์กซ์ ซึ่งอ้างถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมจากทุนนิยมไปสู่สังคมนิยมนั้นเกิดขึ้นโดยการลุกฮือ
ของชนชั้นกรรมาชีพ เช่นกรณีคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนที่ลุกฮือขึ้นล้มนายทุนในเมืองใหญ่ที่มี
อุตสาหกรรม การลุกฮือสองครั้งที่เมืองเซี่ยงไฮ้นั้นล้มเหลวและถูกปราบปราม ถือเป็นประเด็นส าคัญที่
เหมาเจ๋อตุง สรุปว่าทฤษฎีสังคมและการเปลี่ยนแปลงของมาร์กซ์ใช้ไม่ได้กับสังคมจีน เพราะสังคมจีน
เป็นสังคมฟิวดัลแบบเอเชีย อันมีการปกครองที่เป็นเผด็จการรวมศูนย์อ านาจ มีกลุ่มที่ได้ประโยชน์จาก
ระบบในรูปของขุนนางและนักปราชญ์ที่ยังมีค่านิยมแบบเก่า  
 มองมุมกว้างถึงภาคเศรษฐกิจ ผู้เข้มแข็งเท่านั้นที่จะอยู่รอดได้เสมือนปลาใหญ่กินปลาเล็ก 
หากภาคการเมืองไทยยังอ่อนแอ ขาดการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับเศรษฐกิจยุคใหม่ก็จะท าให้
เราต้องเสียเปรียบต่างชาติและนายทุนขนาดใหญ่ ดังกรณีตัวอย่างที่เสียแชมป์ผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่
ให้กับเวียดนาม เราจึงต้องเตรียมความพร้อมหรือสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีเพ่ือพัฒนาตนเอง โดยต้องตระหนัก
และร่วมมือกันหาวิธีการแก้ไขปัญหาซึ่งต้องท าพร้อม ๆ กันไปทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการ
เมืองไทยซึ่งเป็นแกนหลักส าคัญในการก าหนดนโยบายและสะท้อนถึงพัฒนาและทิศทางของประเทศ 
การปรับเปลี่ยนรูปแบบ หลักการ วิธีการแก้ปัญหา ที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก จึงเป็นสิ่งส าคัญและ
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จ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะไม่มีสูตรส าเร็จใดในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและใช้ได้ในทุกบริบทสังคมที่แตกต่าง
กัน  
 

5. จุดอ่อนของประชาธิปไตยในสังคมไทย 
 หลายยุคสมัยที ่ประชาชนรากหญ้าซึ ่งเป็นคนส่วนใหญ่และเป็นฐานเสียงส าคัญของ
ประเทศได้เห็นเพียงแต่ภาพลวงตาของการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตย  เนื่องจากไม่
สามารถจับต้องการท างานของรัฐบาลได้อย่างแท้จริง  จึงหวังเพียงว่าผู้แทนที่ตนเลือกเข้าไปนั้น
จะท าตามค ามั่นสัญญาที่ให้ไว้ตามนโยบายพรรคการเมืองตามที่ ได้หาเสียงไว้ก่อนการเลือกตั้ง และ
การจัดตั้งรัฐบาลในบางครั้งก็ได้รับเลือกเข้ามาจากเสียงข้างน้อย รวมไปถึงแนวคิดการเลือกผู้แทน
เข้ามาท าหน้าที่แทนตนในการท างานของรัฐซึ่งไม่ได้มีตัวเลือกที่มากนัก ชัยอนันต์ สมุทวณิช. (2538: 
249 – 253) ได้กล่าวถึงความล้มเหลวของอุดมการณ์ประชาธิปไตยว่า สังคมไทยได้รับเอา
แนวความคิด ทางประชาธิปไตยจากต่างประเทศมาก าหนด รูปแบบและวิธีการปกครองอย่าง
เต็มที่ เมื่อปี พ.ศ. 2475 การรับเอาวิธีการของประชาธิปไตยมาใช้ในสังคมไทยเกือบจะเป็น
วิธีการแบบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์เต็มรูป กล่าวคือให้สิทธิในการเลือกตั้งทั่วไป (Universal 
Suffrage) อย่างรวดเร็วโดยไม่มีวิวัฒนาการขยายสาขาหรือขอบเขต  (Franchise) เหมือนกับ
ประเทศอื่นๆ การรับเอารูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยมาใช้มีลักษณะเป็นทางการ
มากกว่าเกิดจากพลังทางการเมืองซึ่งมาจากประชาชน  
  จุดอ่อนอีกประการหนึ่งในประชาธิปไตยคือ การมสี่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน คน
ส่วนหนึ่งยังมีความเข้าใจในกรอบแนวคิดที่แคบอยู่เพียงการลงคะแนนเสียง ใช้สิทธิเลือกตั้ง ยังไม่
แยกวิธีการทางประชาธิปไตยออกจากเป้าหมายของประชาธิปไตย  ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าเมื่อมีการ
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแล้ว มีการเลือกตั้งมีรัฐสภา มีประชาธิปไตยแล้วไม่มีความจ าเป็นอะไรที่กลุ่ม
อิทธิพลต่าง ๆ จะท าการประท้วงหรือเรียกร้องผลประโยชน์จากรัฐบาลอีก และมีทัศนคติต่อการ
ชุมนุมทางการเมืองว่า เป็นการบ่อนท าลายระบบประชาธิปไตย  
 การพัฒนาเศรษฐกิจขาดมิติทางด้านการกระจายรายได้ การเฉลี่ยความสุข ปัญหาเกี่ยวกับ
การย้ ารูปแบบและวิธีการทางประชาธิปไตย ในสังคมท่ีมีสภาพทางเศรษฐกิจซึ่งมีความเหลื่อมล้ าทาง
รายได้และชีวิตความเป็นอยู่แตกต่างกันอย่างมาก และมีติดต่อกันมาเป็นเวลาช้านานนี้ มีผลท าให้
วิธีการแบบประชาธิปไตยเอ้ืออ านวยให้การกดขี่และการเอารัดเอาเปรียบกันในสังคมไทย เป็นไปได้
อย่างมีความชอบธรรม (Legitimized Exploitation) และท าให้กลุ่มคนที่มีอ านาจเศรษฐกิจสามารถ
อ้างนามของประชาธิปไตยในการใช้อ านาจทางการเมืองที่จะสนับสนุนผลประโยชน์ของกลุ่มตนได้
มากขึ้น  การอ้างความเสมอภาคในโอกาส (Equality of Opportunity) ในสังคมที่กลุ่มคนเริ่มต้น
จากพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันอย่างมาก ไม่ได้ก่อให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสที่บุคคลที่
อยู่ในระดับขั้นต่ าที่สุดของสังคม จะพัฒนาชีวิตคนได้อย่างเต็มที่ แต่กลับมีผลท าให้ผู้ที่แข็งแรงแล้ว
แข็งแกร่งมากขึ้นและผู้ที่อ่อนแอกว่าไม่มีทางไล่ทัน (วิศาล ศรีมหาวโร, 2557) 
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 ความชะงักชะงันทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทยอีกประการหนึ่ง  คือ จะเห็น
ได้ว่าในอดีตที่ผ่านมาประวัติศาสตร์การเมืองไทยมีการปฏิวัติ  รัฐประหาร  ล้มเลิกรัฐธรรมนูญ  ยุบ
สภาอยู่บ่อยครั้ง ระบบและวิธีการของประชาธิปไตยไม่มีโอกาสพิสูจน์ตนเองอย่างต่อเนื่อง การ
พัฒนาวิธีการของประชาธิปไตยเพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมายของสังคมที่จะช่วยแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานทาง
ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน จึงไม่มีโอกาสเกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์ในช่วงเวลาที่ผ่านมา 
สอดคล้องกับ ธีรยุทธ บุญมี. (2540) ได้กล่าวถึงความล้มเหลวของการปกครองโดยใช้ระบอบ
ประชาธิปไตยแบบตัวแทน (Representative Democracy or Politics) ไว้ว่า ประชาธิปไตยระบบ
ตัวแทนของเรา ไม่ได้มีรากฐานมาจากบุคคลที่รู้จักการใช้สิทธิอ านาจรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม  
กลุ่ มอุปถัมภ์ ในชนบทที่ ก่อตัวเป็นเครือข่ ายของระบบหัวคะแนนของผู้ มี อิทธิพลท้องถิ่ น  
โดยมีกลุ่มทุนอภิสิทธิ  ทุนผิดกฎหมาย เช่น ทุนโครงการขนาดใหญ่ ทุนสัมปทาน ทุนพนัน ทุนของ
เถื่อน เป็นผู้ประสานงานความเคลื่อนไหวระดับชาติให้ หรือที่เรียกว่า “ระบบธนาธิปไตยอุปถัมภ์” ท า
ให้ระบบราชการเต็มไปด้วยคอร์รัปชั่น วงจรการซื้อเสียง-คอร์รัปชั่น โกงกินเพ่ือถอนทุน-สร้าง
เครือข่ายหัวคะแนนเพ่ิม เพ่ือซื้อเสียงการเลือกตั้ง ครั้งต่อไป ยิ่งนับวันจึงยิ่งขยายตัวออกไปทั้งแง่
ปริมาณและความรุนแรง  ผู้น าการเมืองก็ยากที่จะด ารงคุณธรรมในระดับเพียงพอที่สังคมจะยอมรับ
จึงเกิดวิกฤตศรัทธาและวิกฤติความชอบธรรมกับทุกๆ รัฐบาลตลอดมา  ในอดีตเราแก้ปัญหาความ
ล้มเหลวของประชาธิปไตยไทยๆ นี้ด้วยการปฏิวัติรัฐประหาร ใช้อ านาจเผด็จการ และถัดมาพลัง
ประชาธิปไตยก็ลุกขึ้นมาต่อสู่คัดค้านการใช้อ านาจเผด็จการ เปิดทางให้ระบบพรรคการเมืองอีก 
วนเวียนกันอยู่เช่นนี้  
 สภาพประชาธิปไตยของไทยก าลังเข้าสู่วิกฤตศรัทธา ประชาชนเบื่อหน่ายการเมือง รัฐมี
อ านาจแต่ขาดประสิทธิภาพ เอกชนมีประสิทธิภาพแต่ก็ต้องพ่ึงรัฐ เกิดปัญหาคอร์รัปชั่นไม่จบสิ้น 
ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการตรวจสอบจากภาคประชาชน   สอดคล้องกับ บวรศักดิ์ 
อุวรรณโณ. (2539) กล่าวว่า ปัญหาการเมืองไทยในเรื่องความไม่สุจริตชอบธรรม เกิดขึ้นเหมือน
บริษัทหรือชุมนุมสหกรณ์ที่กรรมการมีอ านาจมากเกินไป โกงโดยที่จับไม่ได้ไล่ไม่ทัน ทุกคนจึงอยาก
เป็นกรรมการ และเป็นที่มาของปัญหา 1) คนที่เข้าไปเป็นกรรมการเข้าไปหาผลประโยชน์ 2) ระบบ
การเมืองขาดประสิทธิภาพและเสถียรภาพ 3) เป็นเรื่องของคนกลุ่มเดียว ในขณะที่อเนก เหล่าธรรม
ทัศน์. (2538) ได้กล่าวถึงความขัดแย้งและไม่สมดุลของการเมืองไทยเป็น  “ทฤษฎีสองนครา
ประชาธิปไตย” ไว้ว่าเป็นความแตกต่างของสองพฤติกรรม สองความคิด สองความต้องการของ
ชาวนาชาวไร่ภาคชนบทและชนชั้นกลางชาวเมือง เกษตรกรชาวนาชาวไร่ในภาคชนบทเป็นได้เพียง 
“ฐานเสียง”และเป็น “ผู้ตั้ง”รัฐบาลโดยอาศัยคะแนนเสียงอันท่วมท้นในการเลือกตั้ง ขณะที่ชนชั้น
กลางเป็น “ฐานนโยบาย”และมักจะเป็น “ผู้ล้ม” รัฐบาล 
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6. แนวความคิดเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการเมืองไทย  
 การแก้ปัญหาการเมืองไทยคล้ายกับวิธีที่แพทย์จะวินิจฉัยโรคและสั่งยาตามอาการเจ็บป่วย 
หากไม่ได้ผลก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการรักษา แต่ในหลายครั้งวิธีการดั้งเดิมกลับไร้ผลเนื่องจากมีตัวแปร
ตัวอ่ืนๆเกิดขึ้น ดังนั้นวิธีการแก้ปัญหาให้ได้ผล ผู้ท าการแก้ปัญหาจะต้องมีความเข้าใจปัญหาอย่าง
แท้จริงว่าเกิดจากอะไร ส่งผลในทางลบอย่างไร ความเข้าใจดังกล่าวนี้จะต้องประกอบด้วยการมี
ข้อมูลที่ครบถ้วน มีทฤษฎีเพ่ือการวิเคราะห์ปัญหา ไม่หลีกเลี่ยงความเป็นจริง  มีความเข้าใจ
สมมุติฐานปัญหาอย่างแท้จริง และที่ส าคัญที่สุด ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการแก้ปัญหาในรูปแบบใหม่ให้
เหมาะสมตามกาลเวลา โดยวิธีการแก้ปัญหาแบบใหม่ต้องมีข้อมูลพร้อม มีทฤษฎีที่สอดคล้อง มีการ
วิเคราะห์อย่างถูกต้อง มีจังหวะเวลาที่น าไปสู่ความสัมฤทธิ์ผล มองปัญหาอย่างวัตถุวิสัยและต้องยินดี
รับความเป็นจริง ดังสุภาษิตบทหนึ่งของอังกฤษกล่าวไว้ว่า “ไม่มีผู้ใดตาบอดเท่ากับผู้ไม่อยากจะเห็น 
ไม่มีใครหูหนวกเท่ากับคนไม่อยากจะได้ยิน” (ลิขิต ธีรเวคิน, 2557: ออนไลน์) สอดคล้องกับ 
ประเวศ วะสี, (ออนไลน์.) ที่ได้กล่าวถึงวิกฤตการณ์ต่างๆ ในโลกที่หาทางออกไม่ได้ว่า เกิดจากความ
ขัดแย้งระหว่างสภาพความจริงใหม่กับวิธีคิดเก่า วิธีคิดเก่า คือวิธีคิดแบบตายตัว แยกส่วน ง่าย และ
เป็นเส้นตรง  ปัญหาของมนุษย์อยู่ท่ีวิธีคิดแบบนี้ที่น ามนุษย์เข้าไปสู่ความขัดแย้ง รุนแรง วิกฤตจนจะ
อยู่รอดไม่ได้  เชื่อมโยงกับการแก้ปัญหาทางการเมืองไทยที่หยั่งรากลึกมาช้านาน (ฐิติกร พูลภัทร
ชีวิน, ออนไลน์) ได้ให้ทัศนะเกี่ยวการแก้ปัญหาไว้อย่างน่าสนใจว่า ผู้ปกครองซึ่งถูกเลือกโดย
ประชาชนจะต้องโดยมุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก  โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนที่
ต้องตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตน ทั้งในการเลือกผู้ปกครองที่ดี และการตรวจสอบติดตามการ
ท างานของตัวแทน รวมถึงการถอดถอนตัวแทนหรือผู้ปกครองที่ไม่ดีออกไป โ ด ย เ น้ น ส่ ง เ ส ริ ม
การศึกษา ที่มุ่งให้ความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งปลูกฝังค่านิยม และวัฒนธรรมแบบประชาธิปไตยให้
ผู้เรียน สนับสนุนภาคประชาสังคม ในด้านการเมือง ได้แก่ 1) ทักษะในการบริหารจัดการ ควรให้
กลุ่มนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเป็นก าลังหลักในการให้ความรู้และทักษะในการบริหารจัดการ
ให้กับภาคประชาสังคม 2) ด้านก าลังทรัพย์ รัฐควรสนับสนุนโดยการใช้มาตรการทางภาษีเพ่ือจูงใจ
ให้ประชาชนหรือเอกชนที่บริจาคเงินเพ่ือสนับสนุนองค์การภาคประชาสังคมสามารถน ามาลดหย่อน
ภาษีได้ 3) ด้านก าลังคน คือให้นักศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในทุกสาขาวิชา ต้องผ่าน
การฝึกงานในองค์การภาคประชาสังคม เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาเหล่านั้นสามารถน าเอาหลักวิชา
ที่ได้เรียนรู้และศึกษามา มาประยุกต์ใช้ในการท างานเพ่ือสังคมทั้งยังเป็นการปลูกฝังจิตสาธารณะอีก
ด้วย การที่มีองค์การภาคประชาสังคมมีคนอาสาสมัครเข้ามาท างานน้อย เนื่องด้วยเงินเดือนที่ต่ า
หรือไม่มีเงินเดือนให้ รัฐควรจัดให้มีการสนับสนุนบุคลากร โดยอาจใช้มาตรการงดเว้นภาษีกับคนที่
ท างานให้กับภาคประชาสังคม หรืออาจมีการจัดสวัสดิการพิเศษ รวมถึงการให้รางวัลตอบแทน  วิ
สุทธิ โพธิแท่น. (2551) ได้กล่าวถึงการเมืองการปกครองของไทยว่า มีปัญหาอุปสรรคอยู่ 3 ส่วน คือ  
1) ปัญหาด้านคนอันหมายถึงประชาชนและตัวนักการเมือง โดยเฉพาะประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
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(Voter) 2) ปัญหาเชิงระบบคือ สถาบันการเมืองการปกครองที่เป็นประชาธิปไตย (3) บริบทของ
สังคมโลกทุนนิยมโลกาภิวัตน์ ที่สอดคล้องเหมาะสมกับสังคมไทย 
 จากการศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง ผู้เขียนจึงขอน าเสนอ
แนวทางแก้ปัญหาการเมืองไทย เพ่ือน าไปเป็นฐานหรือกรอบแนวความคิด (Conceptual Frame 
Work) ที่จะน าไปสู่การสร้างยุทธศาสตร์ (Strategy) แผนและโครงการ (Plan and Project) 
ทางเลือก (Alternative) ในการขับเคลื่อนที่จะให้เกิดผลในทางปฏิบัติและปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม 
หรือเป็นกระบวนการ “PDCA” คือคิด น าไปปฏิบัติ ตรวจสอบ เช็คและปรับให้เหมาะสมกับบริบท
สังคมนั้นๆ ดังนี้ 
 สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลง กล่าวคือ มีการตื่นตัวทางการเมืองมากขึ้น และเมื่อรู้สึกว่า
ไม่ได้รับความเป็นธรรม ก็รู้จักเรียกร้องสิทธิเสรีภาพ  ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิมนุษยชนที่
ตนพึงได้รับมากขึ้น เป็นผลให้การเมืองไทยมีการพลิกผันตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน 
พ.ศ. 2475 เป็นต้นมา แต่การที่ไทยรับเอาแนวคิด รูปแบบวิธีการ ประชาธิปไตยมาจากตะวันตก 
โดยมิได้ปรับให้เข้ากับบริบทของตนเอง อีกทั้งกระแสโลกาภิวัตน์ที่เปลี่ยนแปลงไป จึงเกิดค าถาม
ที่ว่า ประชาชนไทย เข้าใจสิทธิ และหน้าที่ของตนเองในโลกประชาธิปไตยนี้เพียงพอหรือไม่ เอนก 
เหล่าธรรมทัศน์. (2538) ได้พูดถึงความแตกต่างของประชาชน ใน ทฤษฎีสองนคราประชาธิปไตย 
ว่า เกษตรกรชาวนาชาวไร่ในภาคชนบทเป็นได้เพียง “ฐานเสียง” และเป็น “ผู้ตั้ง” รัฐบาลโดยอาศัย
คะแนนเสียงอันท่วมท้นในการเลือกตั้ง ขณะที่ชนชั้นกลางเป็น “ฐานนโยบาย” และมักจะเป็น “ผู้
ล้ม” รัฐบาล ในขณะที่ ฐิติกร พูลภัทรชีวิน (ออนไลน์.) ได้เสนอแนะแนวทาง ซึ่งให้ความส าคัญกับ
ภาคประชาชน ไว้อย่างน่าสนใจ ดังนี้ 1) สนับสนุนการศึกษาให้กับประชาชน ทั้งในระบบและนอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมุ่งเน้นให้ทุกสถาบันการศึกษาให้ความรู้ความเข้าใจ และจัด
กิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยมากขึ้น  ส่งเสริมมาตรฐาน
การศึกษาที่เท่าเทียม ให้ความส าคัญกับอาชีพครูในแง่ของค่านิยมและรายได้  2) การรณรงค์เพ่ือให้
ข้อมูลความรู้ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ สร้างวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมให้กับประชาชน  โดยการน าเอา
หลักการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ หรือ IMC (Integrated Marketing Communication) 
โดยการใช้ทั้งสื่อโฆษณา ทั้งทางโทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์ รวมถึงสื่อนิตยสารอ่ืนๆ ที่สามารถ
เข้าถึงประชาชนได้ นอกจากสื่อที่ใส่เนื้อหาวิชาการโดยตรง อาจเลือกใช้สื่อที่ไม่เป็นทางการ เช่น นว
นิยาย หรือการ์ตูน โดยให้ผู้ เขียนท าการแต่งเรื่องราวที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยให้กับสังคม และควรจัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ อาทิ การจัด Road 
Show ให้ความรู้เรื่องประชาธิปไตย โดยใช้บุคคลที่เป็นที่สนใจของสังคม เช่น นักร้อง นักแสดง เป็น
ผู้ช่วยน าความรู้ความเข้าใจไปให้กับประชาชน 3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นมากขึ้น โดยการก าหนดให้ทุกหน่วยงานราชการจะต้องมีเว็บบอร์ดที่เปิด
โอกาสให้กับประชาชนในการเข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหน่วยงานได้ 
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 การมีส่วนร่วมของประชาชนก็เป็นส่วนส าคัญมากจะละเลยเสียมิได้ เนื่องจากประชาชนมี
สิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตยในการเลือกตั้ง ก าหนดผู้มีอ านาจรัฐเข้าไปบริหารซึ่งก็คือ
ทิศทางในการบริหารประเทศในเวลาต่อมานั่นเอง และนอกจากจะต้องให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพมี
ความเสมอภาคโดยทั่วกันแล้ว รัฐต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบดูแลก ากับการ
ท างานของรัฐเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการท างานรวมถึงสนับสนุนแนวคิดให้สิทธิพ้ืนฐานแก่
ประชาชนในการมีส่วนร่วมก าหนดนโยบายพ้ืนฐานในการจัดการดูแลตนเอง โดยฟังเสียงความ
ต้องการของประชาชนเพื่อให้นโยบายหรือยุทธศาสตร์ถูกก าหนดในทิศทางจากเบื้องล่างขึ้นไปสู่เบื้อง
บน อันจะเป็นการเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงตามสภาพปัญหาเหมือนกับการจ่ายยาถูกโรคนั่นเอง 
ส่วนในระยะยาวต้องส่งเสริมดูแลระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ โดยเพ่ิมความสะดวกรวดเร็วความ
คล่องตัวในการบริหารงาน ส่งเสริมนวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ๆให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง 
ส่งเสริมปลูกฝังการท างานด้วยหลักธรรมาภิบาลแก่ภาคราชการ ให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการ
ท างานได้ อันเป็นส่วนเสริมสร้างเก้ือหนุนให้ประเทศมีความเจริญก้าวหน้าต่อไป 
 
7. กรณีศึกษา เหตุการณ์ทางการเมืองที่ฟิจิที่น่าสนใจ 
 ฟิจิ มีการปฏิวัติรัฐประหารล้มล้างรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง โดยจับรัฐมนตรีใส่กระสอบและ
มัดปาก สะท้อนให้เห็นว่ามาตรการและวิธีการของการเล่นงานศัตรูที่ค่อนข้างที่จะอยู่ในลักษณะปฐมภูมิ 
สิ่งซึ่งน่าสนใจส าหรับเหตุการณ์ทางการเมืองในฟิจิก็คือ ฟิจิมีรัฐธรรมนูญซึ่งร่างขึ้นในปี ค.ศ.1997 และ
ประกาศว่าจะมีการเลือกตั้งทั่วไปภายใน 30 กันยายน ค.ศ.2014 กล่าวอีกนัยหนึ่ ง หลังจากการ
รัฐประหารและมีรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งก็มีการสัญญาว่าจะมีการเลือกตั้งเพ่ือน าไปสู่
ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยแบบปกติ ซึ่งก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับประเทศไทยในขณะนี้ 
แต่สิ่งที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือ นายกรัฐมนตรีฟิจิที่มาจากการรัฐประหารนั้นได้มีการประกาศว่า
จะมี Road Map เพ่ือจะน าประเทศไปสู่ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยดังเดิมค าว่า Road 
Map หรือตารางเวลาที่มีขั้นตอนส าหรับการพัฒนาหรือปฏิรูปการเมืองก็เป็นศัพท์ที่มีการใช้กันใน
ประเทศไทยหลังจากมีการรัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ที่น่าสังเกตคือ ระหว่างที่มีการ
ปกครองในรัฐบาลทหารนั้นมีการใช้อ านาจพิเศษควบคุมบุคคลและมีอ านาจที่จะกักขังบุคคล รวมทั้ง
การจับผู้ซึ่งกระด้างกระเดื่อง นอกเหนือจากนั้นมีการห้ามมิให้มีการชุมนุมและมีการสลายกลุ่มพลังที่
มีการชุมนุม ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองคล้ายคลึงกับสิ่งที่ เกิดขึ้นในประเทศไทย อันเป็นที่
ทราบกันอยู่ รายละเอียดต่างๆ ของรัฐธรรมนูญของฟิจิก็มีเรื่องเกี่ยวกับจ านวนสภา การเลือกตั้ง
ทุกๆ สี่ปี ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งต้องอายุ 18 ปีบริบูรณ์ ไม่มีการแบ่งเขตแต่จะใช้ประเทศ
เป็นเขต แต่ในกรณีนายกรัฐมนตรีนั้นบุคคลซึ่งพรรคได้คะแนนเสียงสูงสุดก็จะท าหน้าที่เป็นผู้บริหาร 
รวมทั้งท าหน้าที่เป็นประมุขแห่งรัฐ รวมถึงเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดของสาธารณรัฐฟิจิ ซึ่งมี
อ านาจในการคุมหน่วยทหารต่างๆ มีการจัดสรรที่ดินส าหรับคนพ้ืนเมืองฟิจิซึ่งก็เป็นความพยายามที่
จะให้ความยุติธรรมกับคนพ้ืนเมือง บุคคลที่เป็นผู้กระท ารัฐประหาร รวมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560702

 

ของรัฐที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการนิรโทษกรรมจากการกระท ารัฐประหารและล้มรัฐธรรมนูญและ
ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย (ลิขิต ธีรเวคิน, 2558: ออนไลน์) 
 7.1 บทวิเคราะห์จากกรณีศึกษาเหตุการณ์ทางการเมืองท่ีฟิจิที่น่าสนใจ 
 ประเด็นที่น่าสนใจคือประเทศที่มีการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยไม่สมบูรณ์ จะมีปัญหาความ
ขัดแย้งในตัวระบบน าไปสู่การล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ร่างรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ มีการแถลงนโยบาย
ส าหรับการกลับไปสู่สภาพปกติ ในขณะเดียวกันก็มีอ านาจพิเศษในการบริหารประเทศแบบเบ็ดเสร็จ 
ป้องกันการประท้วง การชุมนุมทางการเมือง รวมถึงจ ากัดการน าเสนอข่าวของสื่อ เป็นต้น 
 เหตุการณ์ทางการเมืองของฟิจิ  และ ไทยมีประเด็ นที่น่ าสนใจคล้ ายคลึ งกันดั งนี้  
 1) รูปแบบการลงโทษ โดยการจับรัฐมนตรีใส่และมัดปากกระสอบ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงมาตรการและ
วิธีการลงโทษที่ไร้อารยะธรรม ส่วนประเทศไทยจะมีการถอดถอนนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐบาลออก
จากต าแหน่ง ท าการยุบสภา และในบางสมัยนายกรัฐมนตรีจะลี้ภัยไปต่างประเทศ 2) ช่วงเวลาที่เกิด
เหตุการณ์ร่างรัฐธรรมนูญใกล้เคียงกันกล่าวคือ ฟิจิมีรัฐธรรมนูญซึ่งร่างขึ้นในปี ค.ศ.1997 ซึ่งตรงกับ
ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2540 ที่รัฐธรรมนูญมาจากการร่างโดย สภาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญชุดแรกนั้น คือ
รัฐธรรมนูญปี พ.ศ.2540 3) หลังจากการรัฐประหารและมีรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งก็มีการสัญญา
ว่าจะมีการเลือกตั้ง มีการแถลงแผนการณ์ (Road map) เพ่ือน าไปสู่ระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยแบบปกติ  และเพ่ือเป็นแนวทางในการปกครองประเทศ เช่นเดียวกัน 4) มีการใช้อ านาจ
พิเศษควบคุมบุคคลและมีอ านาจที่จะกักขังบุคคล รวมทั้งการจับผู้ซึ่งมีความคิดเห็นแตกต่างทางการเมือง 
นอกเหนือจากนั้นมี การห้ามมิให้มีการชุมนุมและมีการสลายกลุ่มพลังที่มีการชุมนุม  
 ประเทศไทยและฟิจิต่างก็มีลักษณะของการพัฒนาระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่ไม่
สมบูรณ์ท าให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง และเมื่อมีการปฏิวัติรัฐประหารรัฐบาลท่ีมาจากการ
เลือกตั้งก็จะเกิดการยกเลิกรัฐธรรมนูญแล้วแต่งตั้งคณะท างานร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ มีการแถลงถึง 
Road Map เพ่ือน าไปสู่สภาพปกติเช่นเดียวกัน พร้อมกันนี้ก็มีอ านาจพิเศษในการป้องกันการประท้วง 
การชุมนุมทางการเมือง เป็นต้น ส่วนในประเทศไทยก็มีการควบคุมสื่อในการน าเสนอรวมถึงการรับรู้
ข่าวสารของประชาชน ค าถามที่ส าคัญของทั้งสองประเทศคือ อนาคตทางการเมืองจะเป็นไปในทิศทางใด 
ระยะเวลาที่กลับคืนสู่ประชาธิปไตยจะยาวนานหรือไม่ รัฐธรรมนูญที่ร่างขึ้นมานั้นจะส่งเสริมความเป็น
ประชาธิปไตยมากน้อยเพียงใด นานาประเทศต่างจับจ้องประเทศไทยและสนับสนุนการกลับมามี
ประชาธิปไตยอีกครั้งหนึ่ง แต่ทั้งนี้ไทยเราเองคงต้องหันมาทบทวนตนเองถึงประเด็นปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้น
แล้วแก้ไขให้สอดคล้องกับบริบททางการเมืองของสังคมไทยเพ่ือไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ ารอยเดิม และไม่ให้ค า
ว่า ประชาธิปไตย เป็นค าที่มีปัญหาในสายตาของต่างประเทศดังเช่นปัจจุบัน 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีความมุ งหมาย เพ่ือศึกษาประวัติ ความเป็นมา สภาพปัจจุบัน ปัญหา                    
การอนุรักษ์ และการพัฒนารูปแบบการจัดการระบบนิเวศทางวัฒนธรรมของพุทธสถานภาคอีสาน
ตอนล่าง ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 ท าการศึกษาจากพุทธสถาน 
8 แห่ง ในพื้นที่ 4 จังหวัด จังหวัดละ 2 พ้ืนที่ มี วัดมกุฏคีรีวัน วัดเลิศสวัสดิ์ วัดเขาพระอังคาร วัดป่า
โคกกระชาย พุทธอุทยานวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร วัดป่าเขาโต๊ะ ส านักสงฆ์ป่าหนองม่วง และ
ส านักสงฆ์พุทธอุทยานดอนแก้วห้วยวะ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลภาคสนาม 
ประกอบด้วยการส ารวจ สังเกต สัมภาษณ์ และสนทนากลุ่ม จัดกระท าการวิเคราะห์ข้อมูลและ
น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่า การอนุรักษ์และพัฒนา
รูปแบบการจัดการระบบนิเวศทางวัฒนธรรมของพุทธสถานภาคอีสานตอนล่าง มี 7 รูปแบบ คือ 1) 
สวนป่าเป็นแหล่งต้นน้ าล าธาร 2) ป่าชุมชนพัฒนาเป็นป่าไม้ถาวร 3) องค์กรป่าชุมชนและเครือข่าย 
4) ป่าชุมชนอนุรักษ์พัฒนาเป็นป่าเบญจพรรณ 5) พุทธอุทยานระบบนิเวศดั้งเดิม 6) ป่าชุมชนแบบ
ระบบนิเวศดั้งเดิม และ 7) พุทธอุทยานระบบนิเวศป่าบุ่งป่าทาม  
 สรุปได้ว่า การอนุรักษ์ และพัฒนารูปแบบการจัดการระบบนิเวศทางวัฒนธรรมภาคอีสาน
ตอนล่าง เป็นแหล่งป่าต้นน้ า อาหาร สมุนไพร โบราณคดี สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นศูนย์อบรม
ศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม เป็นแหล่งค้นคว้าวิจัยข้อมูลพ้ืนฐานทางระบบนิเวศทางวัฒนธรรม 
ในการรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชและสัตว์ สร้างความสมดุลแก่ระบบนิเวศพุทธ
สถาน ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาพุทธสถานให้ทันกระแสแห่งโลกที่ทันสมัย 
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เตรียมความพร้อมต่อการพัฒนาระบบนิเวศทางวัฒนธรรมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
และสังคม ของประชาคมอาเซียน สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน 
ค าส าคัญ : การจัดการระบบนิเวศทางวัฒนธรรม, พุทธสถาน 
 

ABSTRACT 
 This research is intended. To study the history, current conditions, 
conservation issues, and development of the ecological cultural management 
model of the Lower Northeast. From March 2557 to June 2015, 8 Buddhist temples 
were built in 4 provinces, each with 2 monasteries. Wat Lertsawat Wat Phra Pho 
Wat Khok Krachai Wat Khao Sala Abula Wat Khao Tai Nong Muang Forest Monastery 
And Buddhist monastery, Don Kaew Use qualitative research methodology. Field 
storage Contains surveys, observations, interviews and discussion groups. Organize 
data analysis and present data analysis results. By descriptive analysis The research 
found that The conservation and development of the cultural ecosystem 
management system of the Lower Northeastern Buddhist Sanctuary is divided into 
7 types: 1) Forest park is a watershed 2) Community forest develops as permanent 
forest 3) Forest community organization and network 4) Forest conservation 
community development is mixed deciduous forest. 5) Traditional Buddhist 
ecological park. 6) Traditional ecological forest community; and 7) Buddhist forest 
ecological system. 
 Conclusions that the conservation and development of the ecosystem 
management model of the Lower East It is a forest source, food, herbs, 
archaeological sites, recreation places. It is a moral, ethical, and ethical training 
center, a source of research, basic information on cultural ecology. To maintain 
genetic diversity of flora and fauna. To balance the Buddhist ecology. Encourage 
the learning process to develop a plan for the development of the Buddhist world. 
Prepare for the development of a cultural ecosystem to support the economic and 
social change of the ASEAN community. Can be applied in the community and 
society sustainably. 
Keywords: Management Model  of  Cultural, Buddhist  Places    
 
 
 
 



707วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
 

1. บทน า 
 พุทธสถานอยู่คู่กับระบบนิเวศทางวัฒนธรรมมากว่า 2600 ปี การอยู่ป่าเป็นวัตรจัดเป็น
ปัจจัยเครื่องอาศัยของนักบวชในพระพุทธศาสนา เพ่ือการเจริญสมถะ และวิปัสสนากัมมัฏฐาน แต่
พุทธสถานสมัยปัจจุบันต้องปรับเปล่ียนบทบาทหน้าที่มาอนุรักษ์ป่าไม้ เนื่องจากการลดลงของ
ทรัพยากรป่าไม้ จนเป็นวิกฤติหนัก ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้ลดลงจนน่าวิตก ทุกสิ่งตก
อยู่ในสภาวะที่เสื่อมโทรม สาเหตุส าคัญ คือ การขาดจิตส านึกในการหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้โดยขาดการศึกษาถึงผลกระทบด้านลบ
ต่อสิ่งแวดล้อม จึงส่งผลเสียต่อระบบนิเวศ แหล่งน้ าเน่าเสีย อากาศเป็นพิษ ดินขาดความอุดม
สมบูรณ์ ปัญหาภัยแล้งและภัยธรรมชาติที่รุนแรงขึ้น ซึ่งเป็นผลไปถึงการอนุรักษ์ และการพัฒนา
รูปแบบการจัดการระบบนิเวศทางวัฒนธรรมของพุทธสถานภาคอีสานตอนล่าง ที่มีอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมในการอนุรักษ์ และพัฒนาระบบนิเวศทางวัฒนธรรม อันเป็นพ้ืนฐานของศิลปะสมัยขอม
โบราณ ที่เป็นแบบแผนการด าเนินชีวิต โดยอาศัยการผสมผสานความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรม และ
เทคโนโลยี ในการจัดการระบบนิเวศทางวัฒนธรรม เพ่ือการบริโภคแก่ชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในเนิน
ดินชั้นใน  
 ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต้องศึกษาการอนุรักษ์และพัฒนารูปแบบการจัดการ
ระบบนิเวศทางวัฒนธรรมพุทธสถานในภาคอีสานตอนล่าง เพ่ือเป็นการพัฒนารูปแบบการจัดการ
ระบบนิเวศทางวัฒนธรรมของพุทธสถานภาคอีสานตอนล่าง สร้างความสมดุลแก่ระบบนิเวศของ
พุทธสถานอย่างยั่งยืน ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ เ พ่ือจัดท าแผนพัฒนาให้มีประสิทธิ ภาพ 
แลกเปลี่ยนประสบการและช่วยเหลือกันเองในลักษณะเครือข่าย สร้างภูมิคุ้มกันในการเผชิญกับ
กระแสโลกที่ทันสมัย ให้มีความเข้มแข็งสามารถเป็นแบบอย่างน ามาประยุกต์ใช้ในสังคมสืบไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมาของระบบนิเวศทางวัฒนธรรมของพุทธสถานภาคอีสาน
ตอนล่าง  
 2.  เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของการจัดการระบบนิเวศทางวัฒนธรรมของพุทธ
สถานภาคอีสานตอนล่าง 
 3.  เพ่ือศึกษาการอนุรักษ์และพัฒนารูปแบบการจัดการระบบนิเวศทางวัฒนธรรมของ
พุทธสถานภาคอีสานตอนล่าง 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้เครื่องมือแบบ
ส ารวจ  (Survey) แบบสังเกต  (Observation) แบบสัมภาษณ์  (Interview) แบบสนทนากลุ่ม 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พุทธสถาน 8 แห่ง ในพื้นที่ 4 จังหวัด จังหวัดละ 2 พ้ืนที่ มี วัดมกุฏคีรีวัน วัดเลิศ
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สวัสดิ์ วัดเขาพระอังคาร วัดป่าโคกกระชาย พุทธอุทยานวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร วัดป่าเขาโต๊ะ 
ส านักสงฆ์ป่าหนองม่วง และส านักสงฆ์พุทธอุทยานดอนแก้วห้วยวะ ผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์
ตามความมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ และสรุปผลการวิจัยด้วยวิธีการแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive 
Analysis) 
 
4. สรุปผลการวิจัย 
 4.1 ประวัติความเป็นมาของระบบนิเวศทางวัฒนธรรมของพุทธสถานภาคอีสาน
ตอนล่าง ได้แก่  1. พุทธสถานวัดมกุฎคีรีวัน ระบบนิเวศทางวัฒนธรรมพุทธสถาน จากเมื่อก่อนเคย
เป็นที่รกร้างว่างเปล่า ซึ่งมีการด าเนินการสร้างวัดและมีการจัดการระบบนิเวศทางวัฒนธรรมท าให้
พุทธสถานมีความโดดเด่นของการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมที่ทันสมัยสวยงามกลมกลืนกับ
ธรรมชาติ การสร้างสวนป่า ทั้งไม้ดอกไม้ผล รวมถึงพันธุ์ไม้อนุรักษ์ และสมุนไพร สร้างฝายน้ าเพ่ือ
เพ่ิมความชุ่มชื้นให้กับดิน ตลอดจนการจัดสวนหย่อมผสมผสานกับการสร้างศาสนสถานให้กลมกลืน
กับธรรมชาติ มีสิ่งปลูกสร้างที่ส าคัญประกอบไปด้วย มหาเจดีย์มกุฏคีรีวัน อุโบสถ ศาลาการเปรียญ 
กุฏิ วิหาร ศาลาเอนกประสงค์ เรือนพักรับรอง หอฉัน หอระฆัง หอกลอง และมณฑปพระสีวลี เป็น
ต้น  2. พุทธสถานวัดเลิศสวัสดิ์ หรือวัดเขาจันทน์งาม พุทธสถานแห่งนี้ส่วนมากสภาพพ้ืนที่ส่วน
ใหญ่เป็นป่าไม้ที่เติบโตขึ้นมาในช่วงที่ทางวัดเข้ามาดูแลรักษา เป็นที่ปฏิบัติธรรมของพระภิกษุสงฆ์ 
สามเณร และอุบาสก อุบาสิกา จากทั่วสารทิศ เป็นวัดป่าที่บรรยากาศสงบเงียบ ร่มเย็น มีชื่อเสียง
ทางด้านปฏิบัติธรรม มีการจัดการโดยการใช้กิจกรรมทางศาสนาเป็นต้นว่าการแสดงธรรมเทศนา
อบรมสั่งสอนให้เห็นความส าคัญของการอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน มีกิจกรรมในวันต้นไม้ประจ าปีของ
ชาติทุกปี และประยุกต์พิธีกรรมทางศาสนา เช่น พิธีบวชต้นไม้ พิธีทอดผ้าป่าต้นไม้ พิธีการท าบุญ
ด้วยการปลูกต้นไม้ เสนาสนะภายในวัด ประกอบด้วยกุฏิสงฆ์ ศาลาการเปรียญ ศาลาปฏิบัติธรรม 
ศาลาหอฉัน กุฏิพักของผู้มาปฏิบัติธรรม โรงครัว และห้องน้ าห้องสุขา ปูชนียวัตถุที่ส าคัญ ได้แก่ รอย
พระพุทธบาทจ าลอง 4 รอยเยียบทับซ้อมกัน พระพุทธไสยาสน์พุทธมหามงคล และพระสังฆ์กัจ
จายน์ ซึ่งแกะสลักหินทรายอยู่กลางป่า เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมที่มีชื่อเสียงในด้านการฝึกอบรม
กัมมัฏฐาน 3. พุทธสถานวัดเขาพระอังคาร เป็นพุทธสถานศักดิ์สิทธิ์บรรจุไว้ซึ่งพระอังคารธาตุ มี
พิธีกรรมทางศาสนามากว่า 2000 ปี มีเรื่องเล่าเชื่อมโยงถึงครั้งพุทธกาล ขาดการทะนุบ ารุงมานาน
นับพันปี มีโบราณสถาน และโบราณวัตถุที่บ่งบอกถึงยุคแห่งความเจริญของขอมในอดีตราวทศวรรษ
ที่ 13-14 ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีการผสมผสานระหว่างศาสนาพราหมณ์ และพุทธ จนเป็น
ที่มาแห่งการสร้างอุโบสถที่ออกแบบประยุกต์โดยน าเอาศิลปะและสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่เป็น
ศิลปะร่วมสมัยที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร มีการจัดการระบบนิเวศทางวัฒนธรรม มีการอบรมสั่งสอนให้
เกิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเห็นความส าคัญของการอยู่ร่วมกับป่า ใช้หลักการด ารงชีวิตอยู่กับป่า
อย่างยั่งยืน สร้างความรูความเข้าใจ ทัศนคติ เจตคติ ตระหนักต่อปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
เน้นหลักภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน น าเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยมี
คติความเชื่อท่ียึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาในรูปแบบของพิธีกรรมต่างๆ เช่น คติความเชื่อเรื่องผีบรรพ
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ชน ความเชื่อเรื่องรุกขเทวดา เป็นต้น มีการก่อสร้างอาคารสถานต่างๆ มีการออกแบบโดยน าเอา
ศิลปะและสถาปัตยกรรมยุคสมัยต่างๆ มาผสมกลมกลืนรูปลักษณ์อุ โบสถ มีทรัพยากรป่าไม้ที่มี
ความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตมนุษย์ รวมทั้งยังเป็นแหล่งศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี ความ
เชื่อ ศาสนา และวิวัฒนาการในการสร้างศาสนสถานด้วยน้ ามือของมนุษย์อย่างแท้จริงอีกแห่งของ
บรรพบุรุษชาวอีสานตอนล่าง  4 พุทธสถานวัดป่าโคกกระชาย มีการจัดการะบบนิเวศทาง
วัฒนธรรมที่มีการวางแผนในการสร้างเสนาสนะอย่างเป็นระเบียบเรียบ สะอาด สัปปายะ สมถะ 
เรียบง่าย เจริญตาเจริญใจแก่ผู้พบเห็น เป็นระบบนิเวศที่สร้างขึ้นใหม่ เป็นพุทธสถานสายพระวัดป่า
ที่อยู่ใกล้แหล่งชุมชนซึ่งเป็นป่าช้าเก่า ระบบนิเวศทางวัฒนธรรมในพ้ืนที่ บริเวณนี้มีพระสงฆ์เป็น
ผู้สนับสนุน เพ่ือความร่มรื่น และเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ในการเรียนรู้ธรรมะ หรือความ
จริงของธรรมชาติจากธรรมชาติรอบๆ ตัว ที่ชาวบ้านมีความกระตือรือร้นในการสร้างเพ่ือให้เป็น
สถานที่บ าเพ็ญกุศลท่ามกลางธรรมชาติที่เป็นระบบนิเวศป่าเบญจพรรณ มีคณะกรรมการหมู่บ้าน 
และวัด ช่วยกันดูแล  5. พุทธสถานพุทธอุทยานวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร  เป็นพุทธอุทยานแห่ง
แรกของประเทศไทยเมื่อปีพุทธศักราช 2536 มีสภาพแวดล้อมที่เป็นป่าและภูเขาล้อมรอบ ซึ่งอุดม
สมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ไม้ และสมุนไพรหายาก รวมทั้งสัตว์ป่านานาพันธุ์ จัดได้ว่าอุดมสมบูรณ์มากที่สุด
ในอีสานตอนล่าง มีการทอดผ้าป่าเพ่ือหาทุนสร้างรั้วล้อมป่า ใช้กิจกรรมทางศาสนา เช่น การอบรม
สั่งสอนให้เห็นความส าคัญของการอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน ไม่เบียดเบียนทั้งธรรมชาติ และสัตว์ป่า 
เน้นความเมตตาในการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับป่า โดยมีพระสงฆ์เป็นแกนน าและเสริมสร้างปลูกจิต
ส านักให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ พัฒนา และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ ด้วยแนวคิด “พุทธ
อุทยาน” พระสงฆ์สามารถอาศัยอยู่ในป่าเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ศาสนาควบคู่กับธรรมชาติ บริเวณ
พุทธสถานมีสิ่งก่อสร้างถาวร เช่น อุโบสถ เจดีย์ วิหารคด กุฏิพระสงฆ์  6. พุทธสถานวัดป่าเขาโต๊ะ 
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงพุทธรักษ์ เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศวิทยาที่ได้รับฉายาว่า เพชรสีน้ า
เงินแห่งเขาพนมดงรัก ที่ธรรมชาติบรรจงสร้างไว้อย่างอัศจรรย์ นอกจากป่าไม้สมบูรณ์แล้วก้อนหิน
ยังมีลักษณะคล้ายโต๊ะ และสัตว์ต่างๆ รวมกระทั้งเพิงหิน และถ้ า อีกมาก เป็นพุทธสถานที่มี
ศักยภาพสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านพุทธสถาน ได้รับการสนับสนุนทุนจาก
ส านักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพ่ือท้องถิ่น เพ่ือศึกษาองค์ความรู้และระบบ
นิเวศพ้ืนบ้านในป่าชุมชนวัดป่าเขาโต๊ะ ที่มีความหลากหลายของระบบนิเวศ เป็นทั้งป่าดิบ เบญจ
พรรณ เต็งรัง และป่าหญ้า ยังมีความเชื่อกันว่าเป็นเมืองลับแลของชุมชนเผ่าโบราณมาตั้งถิ่นฐาน
อาศัยอยู่ สภาพปัจจุบันพุทธสถานวัดป่าเขาโต๊ะ มีหน่วยงานที่หลากหลาย ได้มาจากการรวมทุนของ
คณะศรัทธาญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคในการท าบุญเป็นระยะๆ ตามโอกาสต่างๆ บางครั้ง
จัดท าผ้าป่า เพ่ือสมทบทุนในการจัดสร้างศาสนสถานที่ส าคัญ เช่น ศาลาการเปรียญ อุโบสถ เป็นต้น 
จัดการในรูปแบบป่าชุมชน โดยการใช้ประเพณี พิธีกรรม วัฒนธรรม ศาสนา ความเชื่อ เป็นสื่อกลาง 
ก าหนดกฎกติกาให้อยู่ร่วมกันกับธรรมชาติอย่างกลมกลืน จัดพิธีกรรมทางศาสนาท่ามกลาง
ธรรมชาติ มีการจัดกิจกรรมปลูกป่า ดูแลแหล่งน้ า ท าถนนเข้าหาศาสนสถานที่ส าคัญ รอบบริเวณป่า
ของพุทธสถาน  7. พุทธสถานส านักสงฆ์ป่าหนองม่วง พุทธสถานแห่งนี้เป็นป่าเบญจพรรณผสม
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พ้ืนที่ชุ่มน้ า (ป่าบุ่งป่าทาม) มีการจัดการระบบนิเวศแบบป่าชุมชนโดยการจัดตั้งคณะกรรมการ
ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าประจ าชุมชน ชาวบ้านมีวิถีชีวิตพ่ึงพาธรรมชาติ มวลชนมีพลังในการ
รักษาป่าที่เป็นระบบนิเวศทางวัฒนธรรมเข้มแข็งเป็นที่ที่มีการท ากิจกรรมเกี่ยวกับการอนุ รักษ์และ
พัฒนาระบบนิเวศทางวัฒนธรรม มีกฎระเบียบในการจัดการระบบนิเวศอย่างชัดเจน พระสงฆ์ และ
คฤหัสถ์สนับสนุนบ ารุงรักษาป่าชุมชน โดยการใช้ ความเชื่อ ศาสนา และหลักการทางวิชาการ โดย
การใช้ประเพณี พิธีกรรม วัฒนธรรม ศาสนา ความเชื่อ เป็นสื่อกลาง จัดตั้งคณะกรรมการราษฎร
อาสาสมัครพิทักป่า (รสทป.) ขึ้น มีการก าหนดกฎกติกาการใช้ประโยชน์จากป่าอย่างเคร่งครัด มี
เสนาสนะถาวรวัตถุน้อยใหญ่ เป็นต้น  8. พุทธสถานส านักสงฆ์พุทธอุทยานธรรมดอนแก้วห้วยวะ 
พุทธสถานแห่งนี้เป็นระบบนิเวศป่าบุ่งป่าทามที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง เป็นสถานที่ปฏิบัติ
ธรรมเจริญภาวนาและวิปัสสนากัมมัฏฐาน และเป็นแหล่งเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่
นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ได้เรียนรู้ระบบนิเวศพ้ืนที่ชุ่มน้ าบึงน้ าจืด ที่เหลืออยู่น้อยเต็มทีใน
ภูมิภาค มีองค์การบริหารส่วนต าบลกล้วยกว้าง และกรรมการหมู่บ้านโนนส าโรง เป็นองค์กรหลักใน
การจัดการระบบนิเวศทางวัฒนธรรม ในกิจกรรมการท าบุญกุศลของญาติโยมที่มีความศรัทธาในตัว
เจ้าอาวาสเป็นส าคัญ มีการใช้ประเพณี พิธีกรรม วัฒนธรรม ศาสนา ความเชื่อ และปลูกจิตส านึกให้
รู้บาป บุญ คุณ โทษ ประโยชน์ มิใช้ประโยชน์ และมีความเมตตาต่อสัตว์ จัดการวางแผนงานจากคน
ในพ้ืนที่ที่เล็งเห็นความส าคัญในการหากลุ่มเครือข่ายเพ่ือด าเนินการในการอนุรักษ์และพัฒนาระบบ
นิเวศวัฒนธรรมด้วยการสร้างจิตส านึกให้คนในชุมชนให้เกิดความหวงแหนดูแลทรัพยากร 
 4.2 สภาพปัจจุบันและปัญหาของการจัดการระบบนิเวศทางวัฒนธรรมของพุทธสถาน
ภาคอีสานตอนล่าง  ชุมชนต้องการให้มีการพัฒนาด้านการพัฒนาเชิงนิเวศ 6 ด้าน ดังนี้  1) ด้าน
การพัฒนาเชิงนิเวศและการจัดการป่าชุมชน 2) ด้านการจัดการความรู้ในท้องถิ่น 3) ด้านการพัฒนา
เครือข่ายการท่องเที่ยว 4) ด้านการประชาสัมพันธ์และการบริการ 5) ด้านความปลอดภัย 6) ด้าน
สถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก สภาพและปัญหาที่พบก็มีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละด้าน 
ซึ่งขึ้นอยู่กับพ้ืนที่ กลุ่มบุคคลที่อาศัยอยู่ขาดความร่วมมือและการประสานงาน ตลอดจนปัญหาการ
ขาดงบประมาณและขาดผู้น าชุมชนที่มีความรู้ ความเข้าใจ หน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือ ขาดการมี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน ขาดความรู้ด้านพุทธธรรมสถานเชิงนิเวศ และด้านการ
จัดการป่าชุมชนที่จะสานโครงการทางวัดให้ได้ตามที่ชุมชนต้องการได้ในทุกๆด้าน ก่อให้เกิดปัญหา
ในด้านเชิงนิเวศของพุทธสถานที่จะต้องมีการปรับปรุง และพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
 4.3 การอนุรักษ์และพัฒนารูปแบบการจัดการระบบนิเวศทางวัฒนธรรมของพุทธ
สถานภาคอีสานตอนล่าง  การพัฒนารูปแบบการจัดการระบบนิเวศทางวัฒนธรรมสามารถต่อยอด
สอดรับกับการจัดกิจกรรมของวัฒนธรรมชุมชน ทั้งทางด้านภูมิปัญญาพ้ืนบ้านตามคติความเชื่อเรื่อง
ผีบรรพชน รุกขเทวดา และต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ หลักการทางศาสนา เช่น พิธีบวชต้นไม้ ทอดผ้าป่าต้น 
และท าบุญด้วยการปลูกต้นไม้ หลักการทางวิชาการ มีการปรับปรุงซ่อมแซมผืนที่ป่าไม้ให้อยู่ใน
สภาพสมบูรณ์ ทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานให้เกิดความสะดวกในการเข้าถึงพุทธสถานที่ส าคัญ ปรับภูมิทัศน์
การออกแบบแปลน วางแผนผังทางเดินป่าเพ่ือเก็บข้อมูลเป็นฐานเรียนรู้ของชุมชน ขุดสระน้ า สร้าง
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ฝายทดน้ า ตลอดทั้งสร้างแท้งน้ าประปาเก็บน้ าขนาดใหญ่ มีการปลูกป่า สร้างฝายแม้ว และการ
สร้างสิ่งปลูกสร้างเน้นการอนุรักษ์ให้เป็นแบบพุทธศิลป์ที่มีความแปลกใหม่ผสมผสานจาก
สถาปัตยกรรม ร่วมสมัยให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ และกลมกลืนกับธรรมชาติทั้งสีสันและรูปลักษณ์ 
หลักการทางกฎหมาย และความคิดสร้างสรรค์ สร้างการมีส่วนร่วมของคนในสังคมในทุกภาคส่วน 
ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การช่วยเหลือกันเองในลักษณะเครือข่าย สร้างภูมิคุ้มกันใน
การเผชิญกับกระแสแห่งโลกที่ทันสมัย เป็นเครือข่ายสนับสนุนให้เป็นพุทธสถานต้นแบบในด้านการ
เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพุทธสถาน ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในสังคมชุมชน ใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ เพ่ือ
จัดกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมทางสังคม เพ่ือการอนุรักษ์ ดิน น้ า ป่าไม้ แหล่งโบราณคดี 
ตลอดจนสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ จุดชมวิวในพุทธสถาน แหล่งค้นคว้าวิจัยข้อมูลพ้ืนฐานทางระบบ
นิเวศ เพ่ิมขีดความสามารถการกักเก็บน้ าที่มีอยู่ให้เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค ที่สามารถเป็น
แบบอย่างเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในสังคมอย่างยั่งยืน 
 
5. อภิปรายผลการวิจัย 
 พระสงฆ์ที่มีบทบาทในการอนุรักษ์ และพัฒนารูปแบบการจัดการระบบนิ เวศทาง
วัฒนธรรม ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ที่ด าเนินการอยู่ด้วยการท าให้ดู อยู่ให้เห็น เป็นผู้อนุรักษ์
ให้สังคมน าไปเป็นตัวอย่างได้ทั้งทางข้อวัตรปฏิบัติส่วนตัว และการสั่งสอนสร้างจิตส านึกให้ประชน
เห็นความส าคัญของป่าไม้เพ่ือเป็นกุศโลบายท าความดี การอยู่ในป่าแบบพ่ึงพาอาศัย โดยอาศัยเป็น
สถานที่สัปปายะในการปฏิบัติธรรม ซึ่งเป็นกุศโลบายในการเสริมสร้างความดี มุ่งการพัฒนาคุณภาพ
ของชีวิต พร้อมกับการให้ค าปรึกษาการให้การศึกษาแก่ชุมชน รวมทั้งการส่งเสริมภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่าไม้ โดยเป็นการปลูกจิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมป่าไม้ให้กับชุมชน อัน
จะเป็นประโยชน์ต่อวิถีการด ารงชีวิตของชาวบ้านและชุมชน  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครู
ใบฎีกาถาวร สุรปญฺโญ (2554 : 131-134) ที่ได้ศึกษา บทบาทพระสงฆ์กับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่า
ไม้ : ศึกษาเฉพาะกรณีบทบาทของพระนิภากรโสภณ  (ไกร ฐานิสฺสโร) วัดหนองกลับ อ าเภอหนอง
บัว จังหวัดนครสวรรค พอสรุปได้ว่า แนวคิดและบทบาทการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของพระภิกษุใน
พระพุทธศาสนานั้น ด าเนินการอนุรักษ์ใน 2 ลักษณะคือ การอนุรักษ์โดยตรง ได้แก่ การไม่ท าลาย
ป่าไม้ทุกประเภท และการอนุรักษ์โดยอ้อม 
 การอนุรักษ์ และพัฒนารูปแบบการจัดการระบบนิเวศทางวัฒนธรรม รูปแบบการ
จัดการระบบนิเวศทางวัฒนธรรม วัดเป็นสถานที่ที่ชุมชนร่วมกันก่อตั้งขึ้นพร้อมกับการจัดตั้งชุมชน 
ในการพัฒนาจิต พัฒนากาย และพัฒนาใจ ของผู้คนที่อาศัยในชุมชนให้อยู่ร่วมกัน ด้วยวิถีการ
ด าเนินชีวิตแบบวัฒนธรรมไทยในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เป็นรูปแบบของ
การจัดตั้งเป็นองค์กรเครือข่ายพิทักษ์ป่า และถือว่าวัดเป็นสถานที่ที่ทุกคนมีส่วนได้รับผลประโยชน์
ร่วมกัน ดังนั้นรูปแบบที่เหมาะสมของการพัฒนาป่าในวัดนั้นต้องให้ทุกภาคส่วนในชุมชนมีส่วนร่วม 
ตั้งแต่ริเริ่ม ร่วมคิด ร่วมด าเนินการ ร่วมควบคุมร่วมประเมินผล และร่วมรับผลประโยชน์  ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ลัดดา หงสุรพันธุ์ (2551 : 230) ได้วิจัย เรื่องรูปแบบที่เหมาะสมของการ
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พัฒนาป่าวัฒนธรรมในวัดป่าภาคอีสาน โดยชุมชนมีส่วนร่วม พบว่า การพัฒนาป่าให้ยั่งยืน 
จ าเป็นต้องอาศัยทุกภาคส่วนในชุมชน ได้แก่ พระสงฆ์ ประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมกันตาม
บทบาทหน้าที่ของแต่ละองค์กรที่พึงปฏิบัติต่อกัน  
 การอนุรักษ์ และพัฒนารูปแบบการจัดการระบบนิเวศทางวัฒนธรรม ไม่ใช่เป็นเพียงแค่
การปลูกป่าเท่านั้น แต่ควรค านึงถึงลักษณะโครงสร้างของภูมิทัศน์ ซึ่งมาประกอบกันขึ้ นเป็นแบบ
แผนทางกายภาพที่ปรากฏในภูมิทัศน์ เช่น แบบแผนขององค์ประกอบต่างๆซึ่งจะท าให้ทรัพยากรที่
อยู่ในระบบสามารถเพ่ิมก าลังในการผลิต ท าให้พ้ืนที่ป่าไม้สามารถให้ผลประโยชน์กับประชาชนใน
ท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน เพ่ือให้ราษฎรในท้องถิ่นใช้ประโยชน์จากป่าได้อย่างยั่งยืน ราษฎรมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเห็นคุณค่าของป่ามากขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชลทิชา ก าลังทรัพย์ 
(2554 : 85-86) ได้วิจัย เรื่อง แนวทางการฟ้ืนฟูนิเวศภูมิทัศน์ป่าไม้ในพ้ืนที่แนวกันชน : กรณีศึกษา
พ้ืนที่แนวกันชน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งสามารถสรุปได้ถึงแนวทางที่
เหมาะสมในการฟ้ืนฟูนิเวศภูมิทัศน์ ได้ว่า วิธีการในการฟื้นฟูนิเวศภูมิทัศน์นั้นควรเลือกใช้ความรู้และ
เทคโนโลยีที่ง่าย ที่มีงบประมาณไม่สูงมาก เป็นวิธีการที่ลงทุนน้อยและการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
ประยุกต์ร่วมด้วยจะเป็นแนวทางการจัดการที่เหมาะสม การฟื้นฟูนิเวศภูมิทัศน์ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การ
ปลูกป่าเท่านั้น แต่ควรค านึงถึงลักษณะโครงสร้างของภูมิทัศน์ ซึ่งมาประกอบกันขึ้นเป็นแบบแผน
ทางกายภาพที่ปรากฏในภูมิทัศน์ เช่น แบบแผนขององค์ประกอบต่างๆ และการกระจายตัวของ
ประชากรและสังคมที่มีชีวิต พืชพันธุ์ และส่วนประกอบอื่นๆ  
 
6.  ข้อเสนอแนะ 
 6.1 ข้อเสนอแนะเพื่อการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 ผลการศึกษางานวิจัยฉบับนี้ ท าให้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของระบบนิเวศทาง
วัฒนธรรมของพุทธสถานภาคอีสานตอนล่างโดยเฉพาะสถานที่ส าคัญทั้ง 8 แห่ง ในพ้ืนที่ 4 จังหวัด 
จังหวัดละ 2 พ้ืนที่ มีวัดมกุฏคีรีวัน วัดเลิศสวัสดิ์ วัดเขาพระอังคาร วัดป่าโคกกระชาย พุทธอุทยาน
วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร วัดป่าเขาโต๊ะ ส านักสงฆ์ป่าหนองม่วง และส านักสงฆ์พุทธอุทยานดอน
แก้วห้วยวะ 
 สภาพปัจจุบันและปัญหาของการจัดการระบบนิเวศทางวัฒนธรรมของพุทธสถานภาค
อีสานตอนล่างที่พบท าให้สามารถที่จะน าไปใช้ในการแก้ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้ในพุทธ
สถานที่วิจัยและสถานที่ที่เป็นพุทธสถานอ่ืนที่สอดคล้องกับปัญหาเช่นเดียวกันได้รับการแก้ไขปัญหา
ได้ 
 การอนุรักษ์และพัฒนารูปแบบการจัดการระบบนิเวศทางวัฒนธรรมของพุทธสถานภาค
อีสานตอนล่าง  ควรให้องค์การบริหารส่วนต าบล ประชาสัมพันธ์เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเขต
พ้ืนที่ป่าชุมชนของพุทธสถานต่างๆ ทั้ง 8 แห่ง  ชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนการบริหารจัดการ 
 พุทธสถานอย่างเป็นรูปธรรม โดยการจัดประชุมราษฎรทุกหมู่บ้าน เพ่ือก าหนดรูปแบบ
การบริหารจัดการพุทธสถานการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ค าปรึกษาและ
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แนะน าพร้อมทั้งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการพุทธสถานและสนับสนุน
งบประมาณในการด าเนินการกิจกรรมต่างๆ 
 6.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการท างานวิจัยครั้งต่อไป 
 1) ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับบริบทพุทธสถานป่าชุมชนและการบริหารจัดการ
เชิงนิเวศในพ้ืนที่ป่าชุมชนอีสานตอนล่างนี้เพ่ือเป็นฐานข้อมูลสนับสนุนการอนุรักษ์ และพัฒนา
รูปแบบการจัดการระบบนิเวศทางวัฒนธรรมในพื้นท่ีอ่ืน 
 2) ควรสนับสนุนให้มีการวิจัยผลกระทบที่เกิดจากการอนุรักษ์ และพัฒนารูปแบบการ
จัดการระบบนิเวศทางวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆเพ่ือน ามาเป็นบทเรียนในการวางแผนการจัดการ
ของพุทธสถานในอนาคต 
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บทคัดย่อ 

 วิทยานิพนธ์นี้ มีความมุ่งหมาย 3 ประการ คือ 1)เพ่ือศึกษาความเป็นมาด้านประเพณี
วัฒนธรรมความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวเหนียวของชุมชนอีสานใต้ 2)เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน
และปัญหาด้านประเพณีวัฒนธรรม ความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวเหนียวของชุมชนอีสานใต้ 
และ 3)เพ่ือสืบสานภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน ประเพณวีัฒนธรรมความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวเหนียว
ของชุมชนอีสานใต้ การวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
ประกอบด้วยกลุ่มผู้รู้ กลุ่มผู้ปฏิบัติ และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั่วไป จ านวน 94 รูป/คน ใช้เครื่องมือในการ
เก็บข้อมูล ได้แก่ แบบส ารวจ แบบสังเกตแบบมีส่วนร่วม แบบสัมภาษณ์แบบเชิงลึก และแบบบันทึก
การประชุมเชิงปฏิบัติการแล้วน าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์และน าเสนอผลการวิจัยด้วยวิธีพรรณนา
วิเคราะห์ 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ความเป็นมาด้านประเพณีวัฒนธรรม ความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวเหนียวของ
ชุมชนอีสานใต้ เชื่อว่า ก่อนลงมือท านาประมาณเดือน 6-7 และหลังจากเก็บเกี่ยวข้าว แล้วเสร็จ
ประมาณเดือนอ้ายถึงเดือนยี่จะต้องเลี้ยงผีตาแฮก ดังค ากล่าว “ขึ้นปลง ลงเลี้ยง” และยังเชื่อว่า 
ต้องเชิญขวัญข้าวและน าเมล็ดข้าวข้ึนไปเก็บไว้ในยุ้งฉาง ปิดประตูมิดชิดห้ามเปิด จนกว่าจะท าพิธี
เปิดยุ้งฉางในวันขึ้น 3ค่ า เดือน3 และตักเมล็ดข้าวเปลือกไปท าบุญที่วัด ในวันนี้ยังมีประเพณีหาบฝุ่น
ใส่นา เชื่อว่า “กบไม่มีปาก นากไม่มีรูทวาร มะขามป้อมมีรสหวาน” ตามความเชื่อของชาวอีสานใต้ 
 2. สภาพปัจจุบัน พบว่า บุญประเพณีข้าว ได้แก่ บุญเปิดยุ้งฉาง ประกอบพิธีในวันขึ้น 3 
ค่ า เดือน3 และบุญข้าวจี่ บุญคูนลาน โดยชาวบ้านน าข้าวเปลือกไปรวมกันที่วัด กล่าวค าถวายพร้อม
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กัน บุญกระยาสารท หรือประเพณีแซนโฎนตาของชาวไทยเขมร จัดขึ้น ในวันแรม เดือน10 ชาวไทย
ลาว ไทยโคราช จัดช่วงวัน ขึ้น 15ค่ า เดือน10 เดือนเดียวกัน ชาวอีสานใต้ ทั้งสามกลุ่ม มีความเชื่อ
ตรงกันว่า ในวันเวลาดังกล่าว ผีบรรพบุรุษจะมารอรับส่วนบุญจากลูกหลานอยู่ที่วัด หากไม่เห็น
ลูกหลานมาท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้ ผีจะเสียใจร้องให้และสาปแช่ง ให้ท ามาหากินฝืดเคือง ไม่
เจริญรุ่งเรือง 
 ปัญหา พบว่า การท านาข้าวเหนียวของชาวอีสานใต้ลดน้อยลง เนื่องจากข้าวเหนียวขาย
ได้ราคาถูก ชาวบ้านส่วนใหญ่บริโภคข้าวเจ้า เมื่อถึงเทศกาลต้องไปซื้อข้าวสารเหนียวที่ตลาดราคา
แพง เกิดปัญหาค่าใช้จ่าย มีแนวโน้มว่าประเพณีความเชื่อ เช่น ประเพณีบุญข้าวจ่ี อาจจะหายไป
จากสังคมชาวอีสานใต้ 
 3. การสืบสานภูมิปัญญาพ้ืนบ้านบุญประเพณีวัฒนธรรมด้านความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยว
กับข้าวเหนียวของชุมชนอีสานใต้ โดยการมีส่วนร่วมของ บ้าน วัด โรงเรียน ดังนี้  บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้น าชุมชน จัดประชุมชาวบ้าน เพ่ือก าหนดวัน เวลา สถานที่ท าบุญ โดยชาวบ้านทุกครอบครัว มี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมท าบุญประเพณีข้าว  วัด เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน พระสงฆ์เป็น
เจ้าพิธีในการจัดสถานที่ อ านวยความสะดวก อุปกรณ์เครื่องใช้ในการประกอบพิธีกรรม และจัด
แสดงพระธรรมเทศนา เกี่ยวกับอานิสงส์การท าบุญเกี่ยวกับข้าว ผู้ไปร่วมพิธีกรรม จะได้รับพร 
ประพรมน้ าพระพุทธมนต์ วัตถุมงคลไว้เป็นสิริมงคลตามความเชื่อ  โรงเรียน เป็นแหล่งเรียนรู้ของ
ชุมชน โดยได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการสืบสานบุญประเพณีข้าวให้หลากหลาย เพ่ือปลูกฝังให้ผู้เรียน
และผู้สนใจได้ตระหนัก เข้าใจขั้นตอนการประกอบพิธีกรรมให้ปฏิบัติจริง เน้นการมีส่วนร่วม 
ส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าร่วมประเพณีพิธีกรรมที่ชุมชนจัดขึ้น และมีการติดตามประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่อง 
ค าส าคัญ : วัฒนธรรมข้าวเหนียว, การสืบสานวัฒนธรรมข้าวเหนียว, ภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน, ความเชื่อ
และพิธีกรรม 
 

ABSTRACT 
 This thesis has 3 objectives which are 1) to study the history of beliefs and 
rites regarding sticky rice of southern Isan communities, 2) to study the current 
condition and problems in culture, tradition, beliefs and rites regarding sticky rice of 
southern Isan communities and 3) to inherit local wisdom, culture, tradition, beliefs 
and rites regarding sticky rice of southern Isan communities. This research is a 
qualitative research in which the sample group was chosen by purposive sampling 
and comprises 94 knowledgeable people, practitioners and information providers. 
The tools used to collect data were survey form, participative observation form, in-
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depth interview form and work shop recording form. The data was analyzed and 
the result was presented by descriptive analysis. 
 Findings were as follows: 
 1. For the history of beliefs and rites regarding sticky rice of southern Isan 
communities, they believe that 6-7 months before planting and after harvesting in 
December and January, there must be a feast for Tahag Ghost as they say “Let 
down when start and have a feast when finish”. They believe that the rice guardian 
spirit must be invited and rice paddies must be kept in the barn that is tightly 
closed until a barn opening rite on the 3rd waxing moon of February and the rice 
paddies will be taken to make merit at the temple. On this day, there is another 
tradition called Hab Foon Sai Nar with the belief “Frog has no mouth, Otto has no 
anus, gooseberry is sweet” of southern Isan communities. 
 2. Presently, it was found that the rice merit traditions such as barn 
opening rite is performed on the 3rd waxing moon of February, Khao Jee Rite and 
Koon Larn Rite where people bring rice paddies to the temple and say their prayer. 
For Kayasart Tite or Sandone-ta tradition of Cambodian-Thai is performed on the 
10th waning moon of November and is performed on the 15th waxing moon of 
November by Lao-Thai and Korat-Thai. The three southern Isan communities have 
common belief that on the aforementioned date and time, the ghosts of their 
ancestors will come to the temple to receive portion of merit from their 
descendants. If they do not see their descendants, they will be sad and will curse 
their descendants to suffer hard time in making a living. 
 The problems found are the sticky rice planting by southern Isan 
communities have decreased due to low selling price of sticky rice. Most people 
also consume regular rice and during the festival, they must buy sticky rice from 
the market which are expensive causing them some budget problem. There is a 
tendency that these traditions and beliefs such as Khao Jee tradition may be lost 
from southern Isan communities. 
 3. In order to inherit local wisdom, traditional merit, belief and ritual 
culture regarding sticky rice of southern Isan communities, there are participation by 
communities, temples and schools as follows: Communities: The village chiefs or 
community leaders arrange community meeting to schedule the date, time and 
place for the merit rite and every household have the opportunity to participate in 
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the rice merit tradition.  Temples: The temples are the spiritual center of the 
people. Monks are the host for the venue, facilities and equipment for the rite and 
provide Buddhist sermon regarding the benefit of the rice merit. The participants 
receive blessing, sprinkled holy water and sacred object in accordance with their 
belief.  Schools: Schools are the learning sources of the communities by providing 
activities regarding the inheritance of rice merit tradition to instill the learners and 
interested people the awareness of the correct procedure of the rites. They 
emphasize participation by students in the traditional rites that the communities 
are organizing with continuous follow up evaluation.  
Keywords: Sticky rice culture, inheritance of sticky rice culture, local wisdom, belief 
and rite 
 
1. บทน า  
 ข้าวเหนียวเป็นอาหารหลักของชาวอีสาน การท านาข้าวเหนียวนับเป็นอาชีพหลักของชาว
ไทยอีสาน จากหลักฐานการขุดพบแกลบข้าว ที่น ามาเป็นส่วนผสมดินเหนียว ใช้ท าเครื่องปั้นดินเผา
ที่บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ที่อยู่ในเขตอีสานตอนใต้ มี
แม่น้ ามูล แม่น้ าชี ไหลผ่าน ท าให้เหมาะแก่การท านาข้าว (Thawat Boonnanothok, 2532.) เป็น
ทีต่ั้งหลักแหล่งชุมชนอีสานใต้ดังกล่าว หลังการเก็บเก่ียวน าข้าวไปท าบุญถวายพระทุกปีจนกลายเป็น
ประเพณีวัฒนธรรม โดยเฉพาะบุญประเพณีข้าวเหนียวที่สื่อถึงความผูกพันอันเหนียวแน่นของชาว
อีสาน 
 ปัจจุบันประเพณีบุญข้าวเหนียว ได้แก่ประเพณีบุญข้าวจี่ บุญข้าวกระยาสารท และบุญ
ข้าวทิพย์ ซึ่งต้องใช้ข้าวเหนียวเป็นหลัก ได้มีการสืบสืบสานพัฒนาบุญประเพณีข้าวให้มีความเป็น
เอกลักษณ์ของชุมชนชาวอีสานใต้ ส่งผลให้บุญประเพณีเก่ียวกับข้าวเหนียว เกิดมูลค่าเพ่ิม 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาความเป็นมาด้านประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อและพิธีกรรม เกี่ยวกับข้าว
เหนียวของชุมชนอีสานใต้ 
 2.  เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาด้านประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อและพิธีกรรม 
เกี่ยวกับข้าวเหนียวของชุมชนอีสานใต้ 
 3.  เพื่อศึกษาการสืบสานภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อและพิธีกรรม 
เกี่ยวกับข้าวเหนียวของชุมชนอีสานใต้ 
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3.  วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  ใช้เครื่องมือแบบส ารวจ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ชุมชนอีสานใต้ บ้านหนองบัวบาน จังหวัดชัยภูมิ บ้าน
หนองบัวทุ่ง จังหวัดนครราชสีมา และ บ้านส าโรง จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย  
กลุ่มผู้รู้ จ านวน 20 รูป/คน  ได้แก่  วัฒนธรรมอ าเภอ พัฒนาการอ าเภอ เจ้าอาวาสวัดประจ า
หมู่บ้าน ผู้น าพิธีกรรมทางศาสนา ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาล กลุ่มผู้
ปฏิบัติ จ านวน 54 รูป/คน ได้แก่ เกษตรกรผู้ท านาข้าว คณะกรรมการหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่จากองค์กร
ภาครัฐและองค์กรชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุญประเพณีข้าว กลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั่วไป จ านวน 20 รูป/
คน ได้แก่ ทายก ทายิกา พุทธศาสนิกชน พ่อค้าประชาชนทั่วไปที่เคยเข้าร่วมพิธีกรรมบุญประเพณี
ข้าว และนักวิชาการในพ้ืนที่ที่ศึกษา รวม 94 รูป/คน ผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์ตามความมุ่ง
หมายที่ก าหนดไว้ และสรุปผลการวิจัยด้วยวิธีการแบบพรรณนาวิเคราะห์  
 
4. ผลการวิจัย 
 4.1 ความเป็นมาด้านประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ และพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าว
เหนียวของชุมชนอีสานใต้ ก่อนลงมือท านา และหลังเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จทุกปี จะต้องเลี้ยงผีตาแฮก 
หลังเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตจะมีพิธีสู่ขวัญข้าวเป็น การบูชาพระแม่โพสพตามความเชื่อของชาวอีสาน 
โดยเฉพาะ บุญกระยาสารท กลุ่มไทยเขมร แต่ละบุญประเพณีได้สืบต่อกันมารุ่นต่อรุ่นจนปัจจุบัน 
(Prakru Thampanasunthorn, 2558) 
 4.2 สภาพปัจจุบันและปัญหาด้านความเชื่อ และพิธีกรรมวัฒนธรรมข้าว ของชุมชน
อีสานใต้ พบว่า ปัจจุบันชุมชนอีสานใต้หลายแห่ง ยังสืบทอดประเพณีวัฒนธรรม ความเชื่อและ
พิธีกรรม บุญประเพณีเก่ียวกับข้าว ดังนี้  4.2.1) บุญคูนลาน จัดขึ้นในวันขึ้น 3 ค่ า เดือน 3 หลังจาก
ท าพิธีเปิดยุ้งแล้วจะต้องตักข้าวเปลือก ไปท าบุญถวายพระที่วัด เชื่อว่า การถวายข้าวเหนียวจะสร้าง
ความผูกพันเหนียวแน่น มีพ่อพราหมณ์เป็นผู้น าพิธีกรรม ปัญหา การท านาข้าวเหนียวลดน้อยลง 
เพราะ ขายได้ราคาถูก ผลผลิตต่ าไม่คุ้มกับการลงทุน  4.2.2) บุญเปิดยุ้งฉาง จัดขึ้นในเดือน 3 ขึ้น 3 
ค่ า เชื่อว่า เป็นการบอกกล่าวพระแม่โพสพ และจะต้องตักข้าวไปท าบุญที่วัดก่อน จึงตักมาบริโภค 
ปัญหาพบว่า พิธีกรรมมีน้อย เพราะน าข้าวไปขายเหลือพอกิน ไม่ต้องประกอบพิธีกรรม  4.2.3) บุญ
ข้าวจี่ ปัจจุบัน ยังนิยมจัดในวันขึ้น15ค่ า เดือน3 เชื่อว่า การน าข้าวจี่ที่ท าจากข้าวเหนียวใหม่น าไป
ถวายพระสงฆ์จะได้บุญกุศลมาก ปัญหาพบว่า ชาวบ้านท านาข้าวเหนียวน้อยลง คนรุ่นใหม่นิยมซื้อ
ข้าวจี่ในตลาดมาท าบุญ มีแนวโน้มลดลงและจะหมดไปจากชุมชน  4.2.4) บุญข้าวกระยาสารท 
พบว่า ใช้ข้าวเหนียวเป็นกับเครื่องปรุงอย่างอ่ืนให้มีรสชาติหอมหวาน ปัญหา การท ากระยาสารท
แบบดั้งเดิมลดน้อยลง เพราะชาวบ้านนิยมซื้อตามท้องตลาด 
 4.3 การสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้าน บุญประเพณีวัฒนธรรม ด้านความเชื่อ และ
พิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวเหนียวของชุมชนอีสานใต้ ด าเนินการโดยได้รับความร่วมมือจาก บ้าน วัด
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และโรงเรียน ดังนี้  4.3.1) บ้าน พบว่า ชาวบ้านร่วมกันก าหนดวันท าบุญแต่ละประเพณีชัดเจน โดย 
ชาวบ้านทุกครอบครัว ได้ไปร่วมกันท าบุญที่วัด  4.3.2) วัด เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน 
อ านวยความสะดวกสถานที่บริการเครื่องใช้อุปกรณ์ในการประกอบพิธีกรรม สนับสนุนให้มีการท า
ข้าวกระยาสารทแบบดั้งเดิม  4.3.3) โรงเรียน ช่วยจัดกิจกรรมวันส าคัญเกี่ยวกับบุญประเพณีข้าว
เหนียวที่ชุมชนจัดขึ้นและจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น เพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของบุญ
ประเพณีข้าว เช่น บุญข้าวกระยาสารท ซ่ึงมีข้ันตอนการผลิตอันเกิดจากภูมิปัญญาของชาวอีสานใต้  
 
5.  อภิปรายผลการวิจัย 
 ก่อนลงมือท านา และหลังเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จทุกปี จะต้องเลี้ยงผีตาแฮก เชื่อว่า เป็นการ
ขอบคุณผู้มีพระคุณต่อชาวนา บุญเปิดยุ้งฉาง เชื่อว่า เป็นการบอกกล่าวพระแม่โพสพเพ่ือขออนุญาต
ตักข้าวออกจากยุ้งฉาง ตามความเชื่อสอดคล้องกับทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่นิยามโดยมาลี โนว์สกี้ 
(ค.ศ. 1884-1942) ได้น าเสนอแนวคิด หลักของทฤษฎีนี้คือ “การเน้นที่วัฒนธรรมในการท าหน้าที่
สนองความต้องการต่อความจ าเป็นของปัจเจกบุคคล” คือปัจจัยสี่ ความต้องการด้านสังคม ได้แก่ 
การผลิตข้าว และการผลิตสินค้าอ่ืนๆ และต้องการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอ่ืนๆ ที่คนในชุมชน
จัดขึ้น และยังสอดคล้องกับ Eiam Thongdee. 2538 : 185 ได้ศึกษาเกี่ยวกับข้าว “วัฒนธรรมและ
การเปลี่ยนแปลง” พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะการเลือกปฏิบัติ เช่น การใช้เคียวเกี่ยวข้าว
ยังมีให้เห็น ทั้งใช้เคี่ยวและใช้เครื่องจักรเกี่ยวข้าว อาจเรียกได้ว่า “วัฒนธรรมข้าวแบบผสมผสาน”  
 สภาพปัจจุบันและปัญหาด้านประเพณีวัฒนธรรม ความเชื่อ และพิธีกรรมเกี่ยว
กับข้าวเหนียว ของชุมชนอีสานใต้ พบว่า ยังสืบทอดความเชื่อและพิธีกรรม วัฒนธรรม บุญ
ประเพณีเกี่ยวกับข้าว ได้แก่ บุญคูนลาน ชาวบ้านจะน าข้าวเปลือกไปท าบุญที่วัดในวันขึ้น 3 ค่ า 
เดือน 3 เชื่อว่า การท าบุญถวายข้าวเปลือกโดยมีพ่อพราหมณ์เป็นผู้น าพิธีกรรม ปัญหาพบว่า บุญ
คูณลานหาดูยาก เพราะนิยมใช้เครื่องจักรเกี่ยวข้าว สีออกมาเป็นเมล็ดบรรจุลงในกระสอบ จะได้
น้ าหนักดี มีเงินมาใช้จ่ายตามต้องการ 
 บุญเปิดยุ้งฉาง พบว่า  ยังมกีารประกอบพิธีกรรมที่ยุ้งฉางของตนเอง เชื่อว่า เป็นการบอก
กล่าวพระแม่โพสพก่อนตักมาบริโภค ปัญหา ผลผลิตข้าวน้อยน าไปขายเหลือไว้พอกิน ใส่กระสอบ
เก็บไว้ไต้ถุนบ้าน ไม่มีพิธีกรรม บุญข้าวกระยาสารท พบว่า ต้องใช้ข้าวเหนียวเป็นหลัก กลุ่มไทยลาว
ประกอบพิธีกรรมในวันขึ้น 15ค่ า เดือน10 ไทยโคราช ไทยเขมร จัดขึ้นในวันแรม 15ค่ า เดือน10 
เชื่อว่า ในวันนี้ บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว จะมารอรับผลบุญที่วัด ปัญหาพบว่า วัตถุดิบช่วงเทศกาล
ราคาแพงหายาก กระยาสารทรสดั้งเดิมขาดการสืบทอด ข้าวทิพย์นิยมประกอบพิธีกรรมช่วง
เทศกาลออกพรรษา (Boonkerd Pimvaramathakul, 2544.13-14) ส่วนผสมหลักต้องใช้น้ านม
ข้าวเหนียว เชื่อว่าเป็นส่วนผสมข้าวทิพย์ที่นางสุชาดาน าไปถวายพระพุทธองค์ทรงเสวย แล้วทรง
ตรัสรู้ ปัญหาพบว่า การปรุงข้าวทิพย์ขาดผู้เชี่ยวชาญ งบประมาณมีน้อย 
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 จะเห็นได้ว่าชาวอีสานใต้ ยังมี ความเชื่อและพิธีกรรมของชาวอีสาน มุ่งเน้นการสืบสาน
ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่มตน สอดคล้องกับทฤษฎีสัญลักษณ์สัมพันธ์  โดยวิ
ลเลี่ยม  เจมส์  (William James.  1842-1910)  เห็นว่า  “สัญลักษณ์สามารถท าให้บุคคลคิด
ค านึงถึงเหตุการณ์เก่ียวกับบุคคลอ่ืนหรือสิ่งของใด ๆ  ได้แม้ว่าคนหรือสิ่งของนั้นจะไม่อยู่ในขณะนั้น
แล้วเราก็จะกระท าสิ่งต่าง ๆ  ไปตามสัญลักษณ์ท่ีเราก าหนด  (Sanya Sanyawiwat, 2533.) 
 การสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้าน ประเพณี วัฒนธรรม ด้านความเชื่อ และพิธีกรรมเกี่ยว
กับข้าวเหนียวของชุมชนอีสานใต้ ด าเนินการโดยได้รับความร่วมมือจาก บ้าน วัดและโรงเรียน 
ดังนี้ 
 บุญคูณลาน ชาวบ้านก าหนดวันท าบุญชัดเจน วันนี้ทุกครอบครัว จะน าข้าวเปลือกไป
ท าบุญร่วมกันที่วัด วัด เป็นสถานที่จัดงานมีพระสงฆ์ จัดแสดงพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับอานิสงส์การ
ท าบุญ  โรงเรียน จัดแสดงนิทรรศการมีส่วนรวมในการจัดงานบุญประเพณี บุญเปิดยุ้งฉาง ชาวบ้าน
ก าหนดวันขึ้น 3 ค่ า เดือน 3 ของทุก ทุกครอบครัวเข้าร่วมพิธีกรรมตามความเหมาะสม วัด ช่วย
บอกบุญไปยังพุทธศาสนิกชน ให้มาร่วมพิธีกรรม โรงเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมเกี่ยวกับบุญประเพณี
ข้าวเหนียวที่ชุมชนจัดขึ้น และยังพบว่ามีการปฏิบัติตาม ความเชื่อ  ข้อห้าม  อย่างเคร่งครัด โดยมี
หมอพราหมณ์เป็นผู้น าในการประกอบพิธีกรรม (Samart Chanthasoon, 2534.) เป็นเอกลักษณ์
ความเชื่อของชาวอีสาน  
 บุญข้าวกระยาสารท พบว่า วัตถุดิบที่น ามาใช้ ได้แก่ ข้าวตอกซึ่งท าจากข้าวเหนียว เป็น
หลักและส่วนประกอบอื่นๆ โดยครูภูมิปัญญาพ้ืนบ้านในชุมชนเป็นวิทยากร  ฝึกการท ากระยาสารท
แบบดั้งเดิม (Sati Boonmamorn, 2558) วัดไม่มีพระสงฆ์ เป็นผู้น าในการประกอบพิธีกรรมและ
สนับสนุนให้มีการแข่งขันการท าข้าวกระยาสารทแบบดั้งเดิม โรงเรียน จัดท าหลักสูตรท้องถิ่น 
เพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของบุญประเพณีข้าว โดยเฉพาะการท าข้าวกระยาสารทแบบ
พ้ืนบ้านโดยเชิญวิทยากรในท้องถิ่นมาให้ความรู้  
 จะเห็นได้ว่า บ้าน  วัด  โรงเรียนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญา
พ้ืนบ้าน  ให้เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มตนและเพ่ือสนองความจ าเป็นพ้ืนฐานของชุมชน สอดคล้องกับ
ทฤษฎีนิเวศวิทยาทางวัฒนธรรม  โดยจูเลียน  สจ๊วต  (Julian Steward)  มอง“วัฒนธรรม”  ว่า
เป็นเครื่องมือช่วยให้มนุษย์ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม จูเลียน  สจ๊วต ยังเน้นว่า  “มนุษย์ย่อมมี
ศักยภาพในการเปลี่ยน ดัดแปลงสภาพแวดล้อม เพื่อให้เอ้ือต่อการท านาข้าว เพ่ือให้อนุชนรุ่นหลังได้
สืบสานตลอดไป (ทรงคุณ จันทจร. 2549  :  76) 
 
6.  ข้อเสนอแนะ 
 6.1  ข้อเสนอแนะเพื่อการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 ผลการศึกษางานวิจัยฉบับนี้ ท าให้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของบุญประเพณีข้าว
เหนียว ด้านความเชื่อ และพิธีกรรมวัฒนธรรม สภาพปัจจุบันและปัญหา และการสืบสานภูมิปัญญา
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พ้ืนบ้าน บุญประเพณีข้าวเหนียว ความเชื่อและพิธีกรรมของชุมชนอีสานใต้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่า 
ควรน าผลการศึกษาครั้งนี้ไปเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการก าหนดรูปแบบการสืบสานภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน
ในพ้ืนที่อ่ืนทั่วทุกภูมิภาค โดยน าผลการศึกษาไปใช้ให้สอดคล้องกับสภาพชุมชนแต่ละพ้ืนที่ ตาม
ความเหมาะสม เน้นการปฏิบัติจริงผู้เรียนท าได้ดีมีคุณภาพ และน าเสนอข้อมูลให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 6.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการท างานวิจัยครั้งต่อไป 
 ควรด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการสืบสานภูมิปัญญาพ้ืนบ้านให้หลากหลาย แต่ละ
ด้านต้องมีครูภูมิปัญญาที่เชี่ยวชาญรับผิดชอบถ่ายทอดความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และควรเน้น
การศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและอุปสรรค ของการสืบสานภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน พร้อมหาแนวทาง
วิธีการสืบสานให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนแต่ละพ้ืนที่อย่างเหมาะสม 
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การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินภายในวัดเพ่ือสร้าง 
ความเข้มแข็งของชุมชนภาคอีสาน 

USE THE PROPERTY WITHIN THE TEMPLE. TO STRENGTHEN THE 
NORTHEASTERN COMMUNITY 

 
พระใบฎีกาวิชัย กลฺยาโณ (เวชยันต์) โฆสิต  แพงสร้อยมนตรี  ศรีราชเหลา 

PhraBaideekawichai khanglayanro, Kosit Phaengsoi, montree sriratchalao 
 

บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยดังนี้  1) เพ่ือศึกษาความเป็นมาของ
ทรัพย์สินภายในวัดภาคอีสาน  2)  เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินภายในวัดภาค
อีสาน 3) เพ่ือศึกษาแนวทางการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินภายในวัด เพ่ือสร้างความเข้มเข็งของชุมชน
ภาคอีสาน การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาจากเอกสาร และวิจัยภาคสนาม ด้วยการ
ส ารวจ การสังเกต การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม จ านวน 88 รูป/คน  แล้วท าการวิเคราะห์
ข้อมูล และน าเสนอผลการวิจัย โดยการพรรณนา  
 ผลการวิจัยพบว่า ความเป็นมาของทรัพย์สินในวัดภาคอีสานทั้ง  9 วัด  ทรัพย์สินที่
เป็นศาสนสมบัติของวัดภาคอีสาน ทรัพย์สินที่เป็นของพระศาสนาเรียกว่า      ศาสนสมบัติของวัด 
ทั้งที่เป็นสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์  แบ่งออกเป็น  2  ประเภท  ได้แก่  (1)  ศาสนสมบัติ
กลาง ทรัพย์สินของพระศาสนาซ่ึงมิใช่ของวัดใดวัดหนึ่ง  ศาสนสมบัติของวัด ทรัพย์สินของวัดใดวัด
หนึ่ง 
 สภ า พปั ญ หา ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก ทรั พ ย์ สิ น ภ าย ใ น วั ด ภ า ค อี ส า น ทั้ ง   9                      
วัด พบว่า 1)  การวางแผน  ขาดระบบแบบแผนกับชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ 2 )                    
การจัดโครงสร้างการท างาน ขาดระบบกลไกลการท างานเชิงโรงสร้าง  3) การสั่งการ                  
ขาดแนวทางการปฏิบัติตามแผนงานท่ีเป็นรูปธรรม 4)  การประสานงาน ขาดผู้ก ากับดูแล 5) การ
ติดตามผล  ขาดการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินภายในวัดภาค
อีสานเสียหายมาอย่างต่อเนื่อง  
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 แนวทางการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินภายในวัดเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชนภาค
อีสานทั้ง 9 วัด มีแนวทาง 2 ประการ ได้แก่ 1) พระสังฆาธิการและฆราวาสผู้เกี่ยวข้องในวัดต่าง ๆ 
ทั่วประเทศ  ได้รับทราบและเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะที่เป็นผู้ดูแลทรัพย์สินอันเป็นมรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ร่วมกับทางราชการตามแนวทางที่ถูกต้อง  2.การได้รับสนับสนุนส่งเสริมวัด
ให้มีการด าเนินการดูแลรักษาทรัพย์สินทางด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างถูกต้อง และเป็นประโยชน์ต่อ
วัดและชุมชน เช่น การจัดท าบัญชีโบราณวัตถุ  การจัดท าประวัติ การจัดแสดง รวมถึงการท านุบ ารุง
ที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมให้เป็นวัดตัวอย่างที่ดีแก่วัดอ่ืน 
ค าส าคัญ : การใช้ประโยชน์, ทรัพย์สินภายในวัด, ความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ABSTRACT 
 This research paper aims to study the following:1) To study the 
background of the property within the Isan temple. 2) To study the problem of the 
use of the property in the Isan temple. 3) To study the way to use the property 
within the temple. To strengthen the northeastern community. This research is 
qualitative research. Study document Field research was conducted by interview, 
observation, interview, and group discussion of 88 photographs per person. And 
present the results by descriptive. 
 The research found that The history of the property in the Northeast 
Temple, the nine temple property of the monuments of the Northeast. The 
property of the religion is called. Monument of monastery Both movable and 
immovable property are divided into 2 types: (1) The property of religion, which is 
not one temple. Monument of monastery Property of any temple 
 The problem of using the property in the temple in the northeast of the 9 
measurements found that:1) the lack of conventional systems with communities 
and government agencies 2) the structure of work. Lack of systematic workplace 
mechanisms; 3) lack of guidelines for implementing concrete plans; 4) coordination 
of lack of oversight; 5) lack of follow-up monitoring. As a result, the use of the 
property in the Isan measure is constantly damaged. 
 The way to utilize the property within the temple to strengthen the 9 
northeastern communities has two approaches:1) The monks and lay people 
involved in temples across the country are aware of and understand their role as. 
Trustee of the heritage of the arts and culture of the nation. Together with the 
government in the right direction. 2. The support to promote the measure to 
maintain the property in the arts and culture properly. And it is beneficial to 
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temples and communities such as the accounting of antiquities. The history of the 
exhibit including the correct maintenance of the prescribed rules. As well as 
encouraging them to be good examples for other temples. 
Keywords :  
 
 
1. บทน า  
 วัดเป็นศาสนสถานที่ส าคัญทางพุทธศาสนา  ในประเทศไทยมีวัดเป็นจ านวนมากที่มี
ประวัติความเป็นมาแต่ครั้งสุโขทัย อยุธยา จนถึงรัตนโกสินทร์ ตลอดจนถึงวัดที่ตั้งอยู่ในบริเวณ
โบราณสถานก่อนสมัยสุโขทัยขึ้นไปจนถึงสมัย ก่อนประวัติศาสตร์   วัดจึงเปรียบเสมือนแหล่งรวม
ความรู้ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมของชาติอย่าง หลากหลาย มีทั้งโบราณสถานซึ่งประกอบด้วย 
โบสถ์ วิหาร ศาลาการเปรียญ เจดีย์ หอไตร กุฏิ ก าแพงแก้ว และ โบราณวัตถุ เช่น พระพุทธรูป 
เทวรูป ใบเสมา ศิลาจารึก ธรรมมาสน์ ตู้พระไตรปิฎก คัมภีร์ใบลาน สมุดข่อย เครื่องมือเครื่องใช้ 
ฯลฯ รวมทั้งขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อและวิทยาการด้านต่าง ๆ   สิ่งเหล่านี้ผูกพันกับวิถี
ชีวิตของชุมชน  เป็นบ่อเกิดของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่น (พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ 
คงฺคปฺโ , 2540: 45) 
 พระพุทธศาสนาเปนศาสนาที่ประชาชนชาวไทยมากกวา รอยละ 95 เคารพนับถือและเป
นรากฐานที่ส าคัญของวัฒนธรรมไทย กลาวไดวาวิถีชีวิตของคน ไทยกับพุทธศาสนาผูกพันเปนอัน
หนึ่งอันเดียวกันอยางแนนแฟน พุทธศาสนาจึงเปนเอกลักษณ ประจ าชาติไทยวัดนับวาเปนสวน
ประกอบที่ส าคัญของชุมชนของประเทศไทย ตั้งแตอดีตจนถึง ปจจุบัน (กรมการศาสนา, 2543: 5) 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไดใหค านิยามของค าวา วัด หมายความวาสถานที่
ทางศาสนา โดยปกติมีโบสถ วิหาร และที่อยูของพระสงฆ หรือนักบวช เปนตน (ราชบัณฑิตยสถาน, 
2546: 10) วัดเปนสถาบันท่ีอ านวยความสะดวกทั้งทางรูปธรรมและนามธรรมแก สังคมอยางมาก 
เพราะเปนศูนยกลางวัฒนธรรม ประเพณี และศูนยกลางอ่ืนๆ อีกมาก ยิ่งหาก พระซึ่งเปนผูน าทาง
จิตใจไดปฏิบัติหนาที่ท่ีควรปฏิบัติแลวก็สามารถท าใหสังคมอยูไดสงบสุข ดวยเหตุนี้วัดจึงมีความจ าเป
นตอสังคมเพราะฉะนั้นในการศึกษา ความหมายของวัดจึงควร ศึกษาถึงความหมาย ความมุงหมาย
และบทบาทของวัดของพระสงฆมาพิจารณาดวยจึงมองทั้ง ในแงรูปธรรมและนามธรรมควบคูกันไป
เพ่ือที่จะไดเขาใจถึงประโยชนที่วัดมีตอสังคมมากมาย ใหภาพพจนของวัดในสายตาของคนทั่วไปได
ชัดเจนถูกตอง ซ่ึงท าใหไดรับการเอาใจใสจาก สังคมมากยิ่งขึ้น (สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วร
ชาโย), 2528: 10) 
 ความเป็นมาของทรัพย์สินภายในวัดตามกฏหมายบอกไว้ว่า"ทรัพย์สินของพระภิกษุที่
ได้มาในระหว่างเวลาที่อยู่ในสมณเพศนั้น เมื่อพระภิกษุนั้นถึงแก่มรณภาพให้ตกเป็นสมบัติของวัดที่
เป็นภูมิล าเนาของพระภิกษุนั้น เว้นไว้แต่พระภิกษุนั้นจะได้จ าหน่ายไปในระหว่างชีวิตหรือโดย
พินัยกรรม" ทรัพย์สินจะไม่ตกเป็นสมบัติของวัดถ้าขณะยังมีชีวิตพระภิกษุรูปนั้นได้จ าหน่ายจ่ายโอน 
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หรือยกทรัพย์สินชิ้นใดให้คนหนึ่งคนใดไปเสียก่อน หรือว่าพระภิกษุรูปนั้นได้ท าพินัยกรรมยก
ทรัพย์สินใดให้แก่คนที่ท่านระบุชื่อไว้ในพินัยกรรม ก็ต้องเป็นไปตามนั้น วัดจะมาเรียกร้องสมบัติ
ดังกล่าวไม่ได้ "ทรัพย์สินใดเป็นของบุคคลก่อนอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ทรัพย์สินนั้นหาตกเป็นสมบัติ
ของวัดไม่ และให้เป็นมรดกตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมของบุคคลนั้น หรือบุคคลนั้นจะจ าหน่ายโดย
ประการใดตามกฎหมายก็ได้" ก่อนบวชถ้าพระภิกษุรูปใดมีทรัพย์สินอยู่อย่างไร กฎหมายเขียนไว้ชัด
ว่าไม่ตกเป็นสมบัติของวัด ดังนั้น บุคคลที่มีสิทธิได้รับทรัพย์สินที่มีอยู่ก่อนบวชของท่าน ก็คือทายาท
ของท่าน พ่อแม่ ภรรยา บุตร ก็ไปแบ่งกันตามสัดส่วน แต่ในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ท่านก็สามรถท า
การจ่ายโอน หรือท าพินัยกรรมยกให้ใครโดยเฉพาะก็ได้เช่นกัน " (บุญรวม เทียมจันทร, 2546: 39) 
 สภาพปัญหาการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินภายในวัด  เป็นรายได้จากการที่วัดให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ ประเภทที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง โดยวัดต้องจัดท าบัญชีทรัพย์สินที่จะให้เช่า 
แสดงถึงการได้มา ขนาด ท าเลที่ตั้ง ลักษณะของทรัพย์ มูลค่าปัจจุบันทั้งตามราคาประเมินของส่วน
ราชการ และราคาตลาด การให้เช่ารวมทั้งรายได้ที่ควรจะได้รับ จากทรัพย์สินแต่ละรายการ และ
จัดท า นิติกรรมการเช่าให้ถูกต้องตามแบบของ กฎหมาย ที่ส าคัญคือต้องหมุนเวียนไป ดูแลทรัพย์สิน 
ณ สถานที่ตั้งทรัพย์นั้น เสมอๆ เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ ในสภาพที่ดี และป้องกันไม่ให้มีการใช้ 
ทรัพย์ผิดประเภทจากที่แจ้งไว้ หรือผิด กฎหมาย หรือผิดศีลธรรมอันดี หรือ ก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนร าคาญกับ บุคคลอื่น นอกจากนี้ วัดต้องติดตาม เรื่องการเสียภาษีโรงเรือนซึ่งวัดในฐานะ ผู้
ถือกรรมสิทธิ์ต้องเป็นผู้ช าระ รวมทั้งการจัดท าประกันอัคคีภัยให้ครอบคลุม เพ่ือมิให้เกิดความเสยี
หายในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นด้วย นอกจากนี้ ยังรวมถึง รายได้จากการให้บริการสถานที่ส าหรับ
ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ เช่น ศาลา อาคารอเนกประสงค์ หรือห้องประชุมเป็นต้น  (กรมการ
ศาสนา, 2540: 13 – 14) 
 แนวทางการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินภายในวัด เพ่ือสร้างความเข้มเข็งของชุมชนภาค
อีสาน โบราณสถานซ่ึงประกอบด้วย โบสถ์ วิหาร ศาลาการเปรียญ เจดีย์ หอไตร  กุฏิ  ก าแพงแก้ว 
และโบราณวัตถุ  เช่น พระพุทธรูป เทวรูป ใบเสมา ศิลาจารึก ธรรมมาสน์ ตู้พระไตรปิฎก คัมภีร์ใบ
ลาน สมุดข่อย เครื่องมือเครื่องใช้ ฯลฯ รวมทั้งขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อและวิทยาการ
ด้านต่าง ๆ  สิ่งเหล่านี้ผูกพันกับวิถีชีวิตของชุมชน มีการน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งการอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู ดูแลรักษา และการถ่ายทอดความรู้เหล่านี้ไปสู่ชุมชน และผู้บริหารจัดการทรัพย์สินของวัด 
ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติตามหลักกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินของวัดได้
ก าหนดแนวทางใดบ้าง จึงเป็นบ่อเกิดที่ส าคัญในการขับเคลื่อนและการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน
ของวัดในเขตภาคอีสานให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินภายในวัด
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชนภาคอีสาน สภาพปัญหาการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินภายในวัด
ภาคอีสานเป็นอย่างไร  ได้มีแนวทางการพัฒนาวัดให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร เนื่องจากที่ผ่านมา
พบปัญหาและอุปสรรคการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของวัด ขาดความเด่นชัดและแนวทางการแก้ไข
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ปัญหา หน่วยงานและองค์กรที่มีส่วนรับผิดชอบเข้ามาดูแลทรัพย์สิน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ทรัพย์อย่างเป็นธรรมและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาสืบไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1  เพ่ือศึกษาความเป็นมาทรัพย์สินภายในวัดภาคอีสาน 
 2.2  เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินภายในวัดภาคอีสาน 
 2.3  เพ่ือศึกษาแนวทางการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินภายในวัด เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนภาคอีสาน 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพจากเอกสาร และจากข้อมูลภาคสนาม โดยเครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบส ารวจ  แบบสังเกต  แบบสัมภาษณ์ (แบบมีโครงสร้าง)  และ
สนทนากลุ่ม จากกลุ่มผู้รู้  กลุ่มผู้ปฏิบัติ และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั่วไป จ านวน 88 รูป/คน วิเคราะห์
ข้อมูล โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาเอกสาร (Content Analysis) แล้วน าเสนอข้อมูลโดยการ
พรรณนาวิเคราะห์ 
 
4. สรุปผลการวิจัย 
 4.1 ความเป็นมาของทรัพย์สินภายในวัดภาคอีสาน      
 ทรัพย์สินที่เป็นของพระศาสนาเรียกว่า ศาสนสมบัติของวัด  ทั้งที่เป็นสังหาริมทรัพย์ และ
อสังหาริมทรัพย์  ซึ่งกฎหมายสงฆ์ได้แบ่งออกเป็น 2  ประเภท  คือ   1)  ศาสนสมบัติกลาง  ได้แก่  
ทรัพย์สินของพระศาสนาซึ่งมิใช่ของวัดใดวัดหนึ่ง เป็นสมบัติของส่วนรวม  ส่วนใหญ่ได้แก่ ที่ดิน 
อาคาร และดอกผลที่เกิดขึ้นจากที่ดินและอาคารนั้นๆ รวมทั้งที่ดินวัดร้างทั่วประเทศที่ทางการได้
ประกาศยุบเลิกวัดแล้ว  และ 2) ศาสนสมบัติของวัด  คือ  ทรัพย์สินของวัดใดวัดหนึ่ง รวมทั้งปูชนีย
สถานที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัด  เช่น  โฉนดที่ดินของวัด อาคารเสนาสนะ และพระอุโบสถ เป็นต้น   
 4.2  สภาพปัญหาการใช้ทรัพย์สินภายในวัดภาคอีสาน กล่าวคือ การวางแผน ยังขาด
การวางแผนที่เป็นระบบ ขาดการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายของชุมชน การจัดโครงสร้างการ
ท างาน สภาพปัญหาการจัดโครงสร้างการท างาน วัดต่างๆ ยังไม่มีโครงสร้างการท างานที่เป็นระบบ
และชัดเจนร่วมกับชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ การสั่งการ สภาพปัญหาการส่ังการของทางวัดใน
ภาคอีสาน เป็นการปกครองตามพระธรรมวินัย เคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน การประสานงาน  
ขาดการประสานงานที่ดีและต่อเนื่องกับหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลและรับผิดชอบโดยตรง  เกิดความ
ล้าช้าในการด าเนินงาน  การติดตามผล การติดตามผลการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินภายในวัด ยัง
ประสบปัญหา ได้แก่  การยืม  การเก็บค่าบ ารุงรักษา  การบูชา  การจัดหา  การรับบริจาค  และ
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การจัดกิจกรรม  เนื่องจากทางวัดขาดการติดตามผลประเมินผลในทรัพย์สินต่างๆ ของทางวัดอย่าง
ต่อเนื่อง   
 4.3  แนวทางการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินภายในวัด เพื่อสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนภาคอีสาน  
 แนวทางการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินภายในวัดเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชนภาค
อีสานทั้ง 9 วัด มีแนวทาง 2 ประการ ได้แก่ 1) พระสังฆาธิการและฆราวาสผู้เกี่ยวข้องในวัด ได้รับ
ทราบและเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะที่เป็นผู้ดูแลทรัพย์สินอันเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของ
ชาติ ร่วมกับทางราชการตามแนวทางที่ถูกต้อง  2.การได้รับสนับสนุนส่งเสริมวัดให้มีการด าเนินการ
ดูแลรักษาทรัพย์สินทางด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างถูกต้อง และเป็นประโยชน์ต่อวัดและชุมชน เช่น 
การจัดท าบัญชีโบราณวัตถุการจัดท าประวัติ การจัดแสดง รวมถึงการท านุบ ารุงที่ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมให้เป็นวัดตัวอย่างที่ดีแก่วัดอ่ืน ได้แก่  การวางแผน
การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินภายในวัด การให้ยืม-ส่ง ครุภัณฑ์และลหุภัณฑ์ของทางวัด การจัด
โครงสร้างการท างาน ให้มีผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ในการดูแลบ ารุงรักษา  ซ่อมแซมอาคาร  การ
สั่ งการ   สั่ งการหรือมอบหมายงานให้ชุมชน มีส่ วนร่ วมรับทราบและวางแผนร่วมกัน                              
การประสานงาน  มีการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนร่วมท าบุญและการจัดกิจกรรมทางวัด                  
การติดตามผล โดยให้ทุกส่วนมีส่วนร่วมในการติดตามผลและประเมินผล  เป็นการท างานเชื่อมโยง
แบบบูรณาการร่วมกัน   
 
5. การอภิปรายผลการวิจัย 
 ประวัติและความเป็นมาการวางแผนการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินภายในวัด  การ
ให้ยืม-ส่ง ครุภัณฑ์และลหุภัณฑ์ของทางวัด  สอดคล้องกับแนวคิดของพงษ์ศักดิ์  ปัญจพรผล คือ 1. 
การวางแผน เป็นการก าหนดงานหรือวิธีการปฏิบัติงานไว้เป็นการล่วงหน้า โดยเกี่ยวกับการ
คาดการณ์ การก าหนดวัตถุประสงค์ การพัฒนากลวิธี ในการวางแผน ซึ่งต้องค านึงถึงนโยบาย 
เพ่ือให้แผนงานที่ก าหนดขึ้นไว้มีความสอดคล้องต้องกันในการด าเนินงาน (พงษ์ศักดิ์ ปัญจพรผล, 
2542: 64) 
 สภาพปัญหาการจัดโครงสร้างการท างาน ให้มีผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ในการดูแล
บ ารุงรักษา  ซ่อมแซมอาคาร  และการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนาวัด สอดคล้องกับแนวคิด
ของ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต) หลักความเหมาะสม (Appropriate/Proper)   หมายถึง ความรู้
บริหารจัดการองค์กร หรือหน่วยงานและปกครองดูแล ผู้อยู่ใต้ บังคับบัญชา ด้วยความเหมาะสมกับ
เหตุผล เหมาะสมกับบุคคล กับชุมชน กับกาลเวลา สถานที่ และให้เหมาะสมกับสถานการณ์
แวดล้อม เมื่อยามจ าเป็นที่ให้รู้จักยืดหยุ่น (Fiexible) หรือ ประนีประนอม (Compromise) โดยไม่
เสียหลักการ ให้การปฏิบัติงานส าเร็จอย่างได้ผลดีที่สุด ให้ มีส่วนเสียหายน้อยที่สุด   
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 แนวทางการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินภายในวัด การสั่งการ  การมอบหมายงานให้
ชุมชน มีส่วนร่วมรับทราบและวางแผนร่วมกัน การประสานงาน มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วม
ท าบุญและการจัดกิจกรรมทางวัด การติดตามผล โดยให้ทุกส่วนมีส่วนร่วมในการติดตามผลและ
ประเมินผล  เป็นการท างานเชื่อมโยงแบบบูรณาการร่วมกัน  มีความสามัคคีต่อกันเพ่ือความเข้มแข็ง
ของวัดและชุมชนภาคอีสานเป็นล าดับสืบไป 

 
6. ข้อเสนอแนะ 
 6.1  ข้อเสนอแนะเพื่อการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์   
 ผลการศึกษางานวิจัยฉบับนี้ ท าให้ทราบถึง  วัดต่างๆ สามารถน าความรู้ที่ได้ไปบริหาร
จัดการวัดในด้านการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินภายในวัดเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชนภาคอีสาน   
เจ้าอาวาส  สามารถน าผลการวิจัยไปใช้เป็นสารสนเทศในการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการใน
การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินภายในวัด  การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าอาวาสและพระสงฆ์ ตลอดถึง
คณะกรรมการวัด ต้องยึดหลักพระธรรมวินัย กฎระเบียบมหาเถรสมาคม ไม่เห็นแก่ผลประโยชน์
ส่วนอื่นในด้านการใช้ทรัพย์สิน 
 6.2  ข้อเสนอแนะในการวิจัยในครั้งต่อไป 
 1.  ศึกษาวัดพัฒนาตัวอย่างด้านการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินภายใน
วัดเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน 
 2.  ศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการวัดด้านการเงินบัญชีรายรับ -
รายจ่าย 
 3. ศึกษารูปแบบการจัดการท่ีเหมาะสมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินภายในวัด 
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การพัฒนารูปแบบการฝึกอาชีพตามแนววิถีพุทธของทหารกองประจ าการ 
ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 

FORMAT OF OCCUPATIONAL TRAINING IN THE BUDDHIST’S WAY FOR THE 
SERVICEMEN AT SURANAREE MILITARY BARRACKS NAKHON RATCHASIMA 

PROVINCE, THAILAND 
วิเชียร  นามการ โฆสิต  แพงสร้อย สุรพงษ์  คงสัตย์ 

vichain Namgan,  Kosit Phaengsoi,  Suraphong Kongsat 
 

บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้ มีความมุ่งหมาย 3 ประการ 1)เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของการฝึก
อาชีพตามแนววิถีพุทธของทหารกองประจ าการค่ายสุรนารีจังหวัดนครราชสีมา 2)เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน
และปัญหาของการฝึกอาชีพตามแนววิถีพุทธ 3) เพื่อศึกษาการพัฒนารูปแบบการฝึกอาชีพตามแนววิถีพุทธ
ของทหารกองประจ าการ ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา .โดยมีระเบียบวิธีการวิจัยคือ  ระเบียบวิธีวิจัย
เชิงคุณภาพ 
 ผลการวิจัยพบว่า การฝึกอาชีพตามแนววิถีพุทธของทหารกองประจ าการค่ายสรุนารี เป็น
รูปแบบหนึ่งของการฝึกอาชีพของทหารกองประจ าการในอดีตและสภาพปัจจุบันการฝึกอาชีพของทหาร
กองประจ าการมีความสัมพันธ์กับอาชีพเดิมของทหาร ได้แก่รูปแบบการฝึก อาชีพช่างเดินสายไฟฟ้า
เบื้องต้น ช่างท าเหล็กดัด ช่างไม้ ขับรถยนต์ ท าปุ๋ยหมัก และท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ แต่ประสบปัญหาเรื่อง
งบประมาณน้อย สภาพอาคารและอุปกรณ์ไม่ค่อยพร้อม ครูมีประสบการณ์น้อย ทหารกองประจ าการมี
ประสบการน้อย  ระยะเวลาน้อย หลักสูตรไม่สมบูรณ์ ซึ่งจากสภาพปัจจัยปัญหาดังกล่าว ได้การพัฒนา
รูปแบบการฝึกอาชีพตามแนววิถีพุทธ 5 ด้านได้แก่ ความซื่อสัตย์  ความขยันอดทน  การประหยัดอดออม 
การตรงต่อเวลา และการมีระเบียบวินัย 
ค าส าคัญ: วิถีพุทธ, การพัฒนารูปแบบการฝึกอาชีพ  
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Suranaree Military Camp in Nakhon Ratchasima, 2) to study the current situation 
and problems of occupational training model development based on Buddhist way, 
and 3) to study the development of occupational training model based on 
Buddhist way of stack soldier services of Suranaree Military Camp in Nakhon 
Ratchasima.  
 The participants of this study included participants passed both 
occupational skill test and morality and ethical test. The participants who took the 
driving course passed the occupational training course and had received the driving 
license. In terms of the attitude test, the majority of the participants agreed with 
the occupational training course. Meanwhile, they also received the manual and 
acknowledged the importance of the occupational training. The attitude of the 
participants towards the occupational trainers was in the high level. The overall of 
the participants was able to employ this knowledge to earn for their living after 
their discharge. In summary, the participants had practiced according to the 
occupational training courses. In prior to their implementation for their living, they 
all had to pass the five aspects of the morality and ethical test based on the 
Buddhist way.  
Keyword: Buddhist way, development of occupational training model  
 
1. บทน า 
 ความส าคัญการพัฒนาทางเศรษฐกิจ เร่งรัดความเจริญเติมโต การเพ่ิมรายได้ของ
ประชากร โดยอาศัยการน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ช่วงแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 11  (พ.ศ.2555 – 
2559 ) จึงมุ่งเน้นการพัฒนาคนทุกช่วงวัยให้เข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาคุณภาพ
คนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง ที่สอดคล้องกับโครงสร้างการผลิต ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
น าค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงาม ฟ้ืนฟูบทบาทของสถาบันศาสนา ด้านศีลธรรม กองทัพบกมีภารกิจ
หนึ่งคือ ก าลังพลที่เกณฑ์เข้ารับราชการทหาร เรียกว่า ทหารกองประจ าการ มีเวลารับราชการ 2 ปี 
ได้รับการฝึกอาชีพให้ก่อนปลด โดยกรมยุทธศึกษาทหารบกเป็นหน่วยรับผิดชอบการก าหนด
หลักสูตร การฝึกอบรมแบ่งออกเป็น 2 สาขา คือสาขาช่าง และสาขาการเกษตร ระยะเวลาฝึกอบรม  
144 ชั่วโมง การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพ่ือศึกษาความเป็นมาของการฝึกอาชีพตามแนววิถีพุทธ
ของทหารกองประจ าการ ค่ายสุรนารีจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของ
การฝึกอาชีพตามแนววิถีพุทธของทหารกองประจ าการค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา   และเพ่ือ
ศึกษาการพัฒนารูปแบบการฝึกอาชีพตามแนววิถีพุทธของทหารกองประจ าการค่ายสุรนารี จังหวัด
นครราชสีมา ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เริ่มวิจัยจากเดือนกรกฎาคม 2556 ถึงเดือนกรกฎาคม 
2557 โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 8 หน่วยประกอบด้วย ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ
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กองทัพบกท่ี 2 ประจ าพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3  กองพันทหารปืนใหญ่
ต่อสู้อากาศยานที่ 2 กองพันทหารใหญ่ที่ 103 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 3 กองพันส่งก าลังบ ารุงและ
บริการที่ 22 กองบัญชาการช่วยรบท่ี 2  กองพันทหารราบ มณฑลทหารบกที่ 21 (ศูนย์สาธิตการ
เกษตรกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ายสุรนารี ศูนย์เพาะช ากล้าไม้ มณฑลทหารบกที่ 
21) และศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ ศูนย์สาธิตและส่งเสริมงาน
ศิลปาชีพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ค่ายสุรนารี  
 สภาพปัจจุบันและปัญหา มีความแตกต่างกันเห็นได้ชัดเจน ได้แก่ ระดับการศึกษาพ้ืนฐาน
การประกอบอาชีพเดิมของทหาร รายได้ พ้ืนที่ท าเลที่ตั้งห้องอบรม ขนาดของหน่วย ลักษณะอาคาร
สถานที่ จ านวนทหารกองประจ าการ บุคลากร ครู อุปกรณ์เคร่ืองช่วยฝึก งบประมาณ การบริการ
อ่ืน ๆ และห้วงระยะเวลาฝึกอบรมเพียง  144  ชม. ตามนโยบายของกองทัพบก   ความแตกต่าง
ดังกล่าวเป็นที่มาของ สภาพปัจจุบัน และสภาพปัญหาในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ พ้ืนฐานระดับ
การศึกษา พ้ืนฐานความรู้ ขนาดของหน่วย จ านวนทหารกองประจ าการ ความสนใจต้องการ
ฝึกอบรมของสาขาอาชีพ สามารถจ าแนกได้ เช่น ต้องการฝึกอาชีพเดิมก่อนเข้า เป็นทหารกอง
ประจ าการ ต้องการฝึกอาชีพใหม่ และที่ยังไม่มีอาชีพ โดยการปฏิบัติตามหลักทิฎฐธัมมิกัตถสังวัต
ตนิกธรรม 4 คือธรรมที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ในปัจจุบัน   เป็นหลักธรรมอันอ านวยประโยชน์สุข
ขั้นต้น ได้แก่  1) ถึงพร้อมด้วยความหมั่น  2) ถึงพร้อมด้วยการรักษา 3) การคบคนดีเป็นมิตร  4) 
การมีความเป็นอยู่ ด้วยวิธีปฏิบัติตามขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการฝึกอาชีพตามแนววิถีพุทธ 7 วิธี 
ได้แก่ 1) อนุศาสนาจารย์/พิธีไหว้ครู  2) การปฏิญาณตนก่อนเข้าและหลังการอบรมอาชีพ 3) การใช้
สื่อและป้ายคติธรรมประจ าหน่วย 4) การใช้วินัย 9 ข้อ ของทหาร 5) การสอดแทรกวิถีพุทธในขณะ
ฝึกอาชีพ 6) ปฏิบัติที่ส านักปฏิบัติธรรม 7) ผู้บังคับหน่วยสอนโดยตรงก่อนพิธีปิดอบรม โดยฝึกอาชีพ
ที่เกี่ยวกับ อาชีพสาขาช่าง ได้แก่ ช่างเดินสายไฟฟ้าเบื้องต้น ช่างท าเหล็กดัด ขับรถยนต์และสอบ
ใบอนุญาตขับรถยนต์ อาชีพสาขาการเกษตร ได้แก่ การท าปุ๋ยหมักน้ าหมักชีวภาพ 
 การพัฒนารูปแบบการฝึกอาชีพตามแนววิถี พุทธของทหารกองประจ าการค่าย             
สุรนารี จังหวัดนครราชสีมา การฝึกอาชีพของทหารกองประจ าการแต่ละหน่วยมีสภาพคล้ายกันคือ 
ระดับการศึกษาของทหาร ภูมิรู้เดิมในการประกอบอาชีพ ห้วงระยะเวลาการอบรมทหารก่อนปลด
เพียง 2 เดือน ท าให้มีสมาธิในการเรียนน้อย แต่ละหน่วยมีการพัฒนารูปแบบการฝึกที่แตกต่างกัน 
ได้แก่ การสอบถามความต้องการของทหารที่สนใจเลือกฝึกอาชีพอะไร พ้ืนฐานอาชีพทหารส่วนใหญ่
เป็นอย่างไร งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการฝึกอบรมและแทรกเพ่ิมเวลาในการฝึกอบรมจาก
ตารางอบรม โดยมุ้งเน้นทั้งภาคทฤษฎีในห้องเรียนและภาคปฏิบัติได้จริง สามารถน าไปฝึกหาความ
ช านาญประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้ตนเอง ครอบครัว และชุมชนหลังจากปลดจากเป็นทหารกอง
ประจ าการได้อย่างมีเกียรติ มิศักดิ์ศรี มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และอยู่อย่างมีความสุขในสังคมตลอดไป 
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความเป็นมาของการฝึกอาชีพตามแนววิถีพุทธของทหารกองประจ าการค่าย
สุรนารีจังหวัดนครราชสีมา 
 2. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของการฝึกอาชีพตามแนววิถีพุทธของทหารกอง
ประจ าการค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 
 3. เพ่ือศึกษาการพัฒนารูปแบบการฝึกอาชีพตามแนววิถีพุทธของทหารกองประจ าการ
ค่ายสุรนารีจังหวัดนครราชสีมา 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการฝึกอาชีพตามแนววิถีพุทธของทหารกองประจ าการ
ค่ายสุรนารีจังหวัดนครราชสีมา ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพทางวัฒนธรรมเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร
และเก็บข้อมูลภาคสนาม จากการส ารวจเบื้องต้น สังเกตแบบมีส่วนและไม่มีส่วนร่วม สัมภาษณ์แบบ
มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง การสนทนากลุ่ม และการประชุมเชิงปฏิบัติการ ได้แก่กลุ่มผู้รู้  กลุ่มผู้
ปฏิบัติ และกลุ่มทั่วไป ผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์ตามความมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ และสรุป
ผลการวิจัยด้วยวิธีการแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) 
 
4. สรุปผลการวิจัย 
 4.1 ความเป็นมาของการฝึกอาชีพตามแนววิถีพุทธของทหารกองประจ าการค่ายสุร
นารีจังหวัดนครราชสีมา  
 1. ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ 2 ประจ าพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ฝึกอาชีพช่างเดินสายไฟฟ้าเบื้องต้น แบ่งการปฏิบัติเป็น  3 ระยะ ได้แก่ ระยะเริ่มต้น ฝึกอบรมเวลา 
19.00-20.00 น. ของทุกวัน เว้นวันพุธและเสาร์-อาทิตย์ ระยะที่ 2 ระยะก าลังพัฒนาการฝึกอบรม
อาชีพ มีการพัฒนาขึ้นโดยเปิดหลักสูตรอบรมตามระเบียบของกองทัพบกให้อบรม 144 ชั่วโมง มีพิธี
เปิดปิด และมอบใบประกาศเกียรติคุณให้ในวันปิดการอบรม น าเอาหลักธรรมค าสอนทางพุทธ
ศาสนามาสอดแทรก 5 ข้อได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความขยันอดทน  การประหยัด  การตรงต่อเวลา 
และความมีระเบียบวินัย การฝึกอาชีพได้แก่ การฝึกอาชีพตาม 11 องค์ประกอบคือ 1) คุณสมบัติ
ของครู 2) ผู้เรียน 3) เนื้อหาวิชา (หลักสูตร) 4) วิถีพุทธตามลักษณะอาชีพ 5) ขั้นตอนกิจกรรม 6) 
ระยะเวลา 7) สถานที่และอุปกรณ์ 8) การประเมินผลตามสภาพจริง 9) หลักฐานการจบ 10) จุดเด่น
ของผู้จบหลักสูตร 11) จ านวนผู้จบหลักสูตรและการได้งานท า/รายได้ และตัวอย่างการได้งานท า ได้
อาศัยหลักธรรม 5 ด้าน คือ 1) รูปแบบของความซื่อสัตย์ต่ออาชีพ ต่อลูกค้า มีความละอายและเกรง
กลัวการกระท าผิด 2) รูปแบบความขยันอดทนสู้งาน 3) รูปแบบการประหยัด 4) รูปแบบการตรงต่อ
เวลา 5) รูปแบบความมีระเบียบวินัย 
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 2. กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3  การฝึกอาชีพขับรถยนต์และสอบใบอนุญาตขับรถยนต์ สภาพ
ปัญหาพบว่า งบประมาณน้อย เครื่องมืออุปกรณ์การฝึกอาชีพมีน้อย การศึกษาดูงานเพ่ิม
ประสบการณ์จากองค์กรภายนอกมีน้อย ระยะเวลาฝึกอบรมไม่พอและหน่วยมีอัตราการจัดได้รับ
อนุมัติจากกองทัพบกได้รับทหารกองประจ าการจ านวนน้อยต่อรุ่น ต้องอาศัยฝากฝึกร่วมกับหน่วย
กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 ซึ่งเป็นหน่วยข้างเคียง และได้ แบ่งการฝึกอาชีพขับ
รถยนต์และสอบใบอนุญาตขับรถยนต์  ออกเป็น 3 ระยะ  ได้แก่ 
 ระยะที่ 1 ระยะเริ่มต้น ระยะที่ 2 ระยะก าลังพัฒนา ระยะที่ 3 ระยะพัฒนาโครงสร้าง
ถาวร การฝึกอาชีพขับรถยนต์และสอบใบอนุญาตขับรถยนต์ของทหารกองประจ าการ โดยแยกเป็น
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นให้สามารถปฏิบัติได้จริงทุกคน การฝึกอบรมอาชีพตามแนววิถี
พุทธของทหารกองประจ าการในระยะนี้ หน่วยได้จัดทหารกองประจ าการเข้ารับการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม ที่กองอนุศาสนาจารย์กองทัพภาคที่  2 ทุกวันพระและร่วมกิจกรรมเวียนเทียนวันส าคัญ
ทางพุทธศาสนา การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของทหารกองประจ าการ หน่วยได้นิมนต์พระสงฆ์มา
บรรยายธรรมประจ าเดือน 
 4.2 สภาพปัจจุบันและปัญหาของการฝึกอาชีพตามแนววิถีพุทธของทหารกอง
ประจ าการค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 
 สภาพปัจจุบันและปัญหา ได้แก่ ระดับการศึกษาพ้ืนฐานการประกอบอาชีพเดิมของทหาร 
รายได้ พ้ืนที่ท าเลที่ตั้งห้องอบรม ขนาดของหน่วย ลักษณะอาคารสถานที่ จ านวนทหารกอง
ประจ าการ บุคลากร ครู อุปกรณ์เครื่องช่วยฝึก งบประมาณ การบริการอ่ืน ๆ และห้วงระยะเวลา
ฝึกอบรมเพียง  144  ชม. ตามนโยบายของกองทัพบก   ความแตกต่างดังกล่าวเป็นที่มาของ สภาพ
ปัจจุบัน และสภาพปัญหาในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ พื้นฐานระดับการศึกษา พ้ืนฐานความรู้ ขนาดของ
หน่วย จ านวนทหารกองประจ าการ ความสนใจต้องการฝึกอบรมของสาขาอาชีพ การฝึกอาชีพให้แก่
ทหารกองประจ าการเป็นการด าเนินการตามนโยบายของกองทัพ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ที่จะร่วมกันพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความช านาญ และมีทักษะในวิชาชีพ เพ่ือสร้าง
โอกาสการมีงานท า และสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีให้แก่ทหาร กองประจ าการหลังปลดประจ าการไป
แล้ว อันจะเห็นได้ว่าจากสภาวะปัจจุบัน ประชาชนส่วนใหญ่ขาดแคลนรายได้ เนื่องจากประสบ
ปัญหาการว่างงานเป็นจ านวนมาก ทหารที่ปลดประจ าการออกไปควรได้รับการฝึกอาชีพเพ่ือน าไป
ประกอบอาชีพ สร้างเสริมรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว ให้สามารถต่อสู้กับปัญหาและสภาวะ
ต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อสภาพการด ารงชีวิต ตลอดจนการเรียนรู้พระพุทธศาสนาเพ่ือเสริมสร้างการ
ท างานหรือประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน เพราะที่ผ่านมาขาดการน าหลักธรรมมาปรับใช้ตามแบบวิถี
พุทธอันสืบทอดกลายเป็นวัฒนธรรมและปัญหาการว่างงาน การบอกเลิกจ้าง เป็นต้น 
 4.3 การพัฒนารูปแบบการฝึกอาชีพตามแนววิถีพุทธของทหารกองประจ าการค่ายสุร
นารีจังหวัดนครราชสีมา 
 รูปแบบการฝึกอาชีพ มีการสอนหรือปลูกฝังคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม โดยสอนเป็นกลุ่ม
ย่อยและ/หรือสอนแบบสอดแทรก จริยธรรมที่ทหารกองประจ าการควรปฏิบัติได้แก่  1) ความ



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560736
  

ซื่อตรง ได้แก่ ซื่อตรงต่อค าพูด พูดตรง พูดจริง  ซื่อตรงต่อบุคคล เป็นตัวอย่างที่ดี แต่งกายดี 
มารยาทดี มีวัฒนธรรม ซื่อตรงต่อระเบียบวินัย รักษาระเบียบวินัย ซื่อตรงต่อเวลา ซื่อตรงต่อหน้าที่ 
ศึกษาหาความรู้ตลอดเวลา 2) มีความสุภาพ ได้แก่ อ่อนน้อมถ่อมตน อดทนอดกลั้น วิเคราะห์ตน
เสมอ รู้จักตนเสมอ เตือนตนเสมอ วิจารณ์ตน เป็นผู้เสียสละ กลวิธีในการสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม 7 ด้าน ได้แก่ 1) ความตรงต่อเวลา  ให้ความส าคัญต่อเวลาในการนัดหมาย ติดต่อ
ประสานงาน ส่งงาน และค่าตอบแทนต่าง ๆ 2) การรู้จักตนเองรู้จักสังคม  สังเกตและให้ค าแนะน า 
ตักเตือนผู้ที่แต่งกายไม่เหมาะสมกับสังคมไทย การรู้จักวัฒนธรรมไทยภูมิใจในความเป็นไทย  ให้แก่
ทหารกองประจ าการ 3) ความรับผิดชอบ  บันทึกผลการปฏิบัติงานท่ีทหารกองประจ าการ
รับผิดชอบ 4) ความสามัคคีการท างานเป็นทีม  มีการแบ่งงานเป็นกลุ่ม และแบ่งงานตามหน้าที่ การ
ตอบค าถามในนามทีม 5) ความซื่อสัตย์  ตรวจสอบการลงชื่อเข้าห้องอบรมเข้าอบรมจริง การลง
สัญลักษณ์ในการเข้าอบรมสาย การเตือนและการลงโทษเมื่อไม่ซื่อสัตย์ 6) มีความศรัทธาต่อศาสนา 
มีความละอายต่อความชั่วกลัวบาป  สอดแทรกในเนื้อหา ที่สอนทุกครั้งที่มีโอกาส ในเชิงวิเคราะห์
สถานการณ์ต่าง ๆ 7) มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ การช่วยเหลือผู้มีพระคุณในกรณีเจ็บป่วย หรือ
ขอความช่วยเหลืออ่ืน ๆ 
 การฝึกอาชีพตาม 11 องค์ประกอบคือ 1) คุณสมบัติของครู 2) ผู้เรียน 3) เนื้อหาวิชา 
(หลักสูตร) 4) วิถีพุทธตามลักษณะอาชีพ 5) ขั้นตอนกิจกรรม 6) ระยะเวลา 7) สถานที่และอุปกรณ์ 
8) การประเมินผลตามสภาพจริง 9) หลักฐานการจบ 10) จุดเด่นของผู้จบหลักสูตร 11) จ านวนผู้จบ
หลักสูตรและการได้งานท า/รายได้ และตัวอย่างการได้งานท า ได้อาศัยหลักธรรม 5 ด้าน คือ 1) 
ด้านความซื่อสัตย์ต่ออาชีพ ต่อลูกค้า มีความละอายและเกรงกลัวการกระท าผิด 2) ด้านความขยัน
อดทนสู้งาน 3) ด้านการประหยัด 4) ด้านการตรงต่อเวลา 5) ด้านความมีระเบียบวินัย 
 
5. อภิปรายผลการวิจัย 
 การฝึกอาชีพตามแนววิถีพุทธของทหารกองประจ าการค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา  
เป็นรูปแบบหนึ่งของการฝึกอาชีพของทหารกองประจ าการในอดีต แสดงถึงวัฒนธรรมวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ของทหารกองประจ าการ ที่หน่วยเป็นศูนย์กลางท าหน้าที่ฝึกอบรมอาชีพให้ทหารก่อนปลด 
เพ่ือพัฒนาตนเองและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การมีอาชีพสร้างรายได้  การพัฒนาอาชีพของทหาร
กองประจ าการก่อนปลด ยังมีความจ าเป็นเพ่ือให้ทหารมีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว
หลังปลดสอดคล้องตามทฤษฎีนิเวศวิทยาวัฒนธรรมของจูเลียน สจ๊วต กล่าวถึงการศึกษาวิวัฒนาการ
หรือการเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากการปรับตัวของสังคม การเปลี่ยนแปลงเป็นผลมาจากการปรับตัวให้
เข้ากับสภาพแวดล้อม โดยมีพ้ืนฐานส าคัญคือ เทคโนโลยีการผลิตโครงสร้างสังคม และลักษณะของ
สภาพแวดล้อมธรรมชาติ เป็นเงื่อนไขหลักการก าหนดกระบวนการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวของ
สังคมวัฒนธรรม ผลงานวิจัยของ กล่าวถึงการพัฒนาตัวบ่งชี้ความสามารถในการพ่ึงตนเองของ
ครอบครัวและชุมชนชนบท ยังพบว่า ชุมชนที่สามารถพ่ึงตนเองได้ มีรูปแบบกิจกรรมหลักที่ใช้ในการ
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พัฒนา ปัจจัยเกี่ยวกับภูมิหลังของผู้น าชุมชนและบริบทของชุมชนที่มีผลต่อความสามารถในการ
พ่ึงตนเองของชุมชนโดยรวม   
 สภาพปัจจุบันและปัญหารูปแบบการฝึกอาชีพตามแนววิถีพุทธ ของทหารกองประจ าการ
ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา พบว่า สภาพปัจจุบันของการฝึกอาชีพของทหารกองประจ าการมี
ความสัมพันธ์กับอาชีพ 6 อาชีพ ในแต่ละหน่วยทหารสังกัด สอดคล้องกับทฤษฎีปฎิสัมพันธ์
สัญลักษณ์นิยม  Herbert Blumer  (1969 : 5)  ที่กล่าวว่าทฤษฎีปฏิสัมพันธ์สัญลักษณ์นิยม  เป็น
ทฤษฎีที่เน้นความคิดเรื่องความเข้าใจเกี่ยวกับสัญลักษณ์อาชีพ และกระบวนการตีความของการมี
ปฏิสัมพันธ์ของบุคคลกับสัญลักษณ์อาชีพต่าง ๆ อันเป็นพ้ืนฐานการเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ และ
สอดคล้องกับผลงานวิจัยต่างประเทศของแฮมเมอร์ ที่ศึกษาความพึงพอใจในการท างานของครูที่
สอนพิเศษ (Special Class Teacher) ในรัฐไอโอวา พบว่าองค์ประกอบที่ท าให้ครูพึงพอใจในการ
ท างาน ได้แก่ ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน รายได้ การยอมรับนับถือ การประกอบอาชีพ
ของทหารกองประจ าการหลังปลดอาชีพด้านช่างฝีมือหรืออาชีพทางการเกษตรกรรม ความพึงพอใจ
ของหัวหน้างานในการปฏิบัติงาน  
 การพัฒนารูปแบบการฝึกอาชีพตามแนววิถีพุทธของทหารกองประจ าการค่ายสุรนารี 
จังหวัดนครราชสีมา จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ได้รูปแบบการฝึกอาชีพตามแนววิถีพุทธของทหาร
กองประจ าการค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 11 ข้อ  แนวทางวิถีพุทธเข้าสู่การฝึกอาชีพของ
ทหารกองประจ าการได้ 7 แนวทาง การพัฒนารูปแบบการฝึกอาชีพ ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
ปรับปรุงพัฒนาอาชีพมีมาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ มีวินัย มีความปลอดภัย มีทักษะความช านาญ และ
มีคุณธรรมจริยธรรมยิ่งขึ้น สอดคล้องตามทฤษฎีโครงสร้างและหน้าที่ที่กล่าวถึง การมองสังคมโดย
เปรียบเทียบกับส่ิงมีชีวิต Organism ที่ว่าคนเราประกอบด้วยระบบการท างานของอวัยวะต่างๆ ซึ่ง
แต่ละระบบก็มี “โครงสร้าง” และ “หน้าที่” ของตัวเอง หากระบบใด ๆ หยุดท าหน้าที่จะท าให้
ร่างกายเกิดอาการผิดปกติ สังคมก็เช่นเดียวกัน มีระบบต่าง ๆ เช่น ระบบครอบครัว เศรษฐกิจ 
ศาสนา การเมือง ฯลฯ ซึ่งแต่ละระบบก็มีโครงสร้างทางสังคม Social   Structure .ประกอบไปด้วย 
“สถาบัน” (Institutions) ต่าง ๆ  
 หลักสูตรการเปิดอบรมอาชีพ ที่สามารถน าวิถีพุทธเข้าสู่การอบรมอาชีพได้ 7 วิธี 
ประกอบด้วย อนุศาสนาจารย์/พิธีไหว้ครู  การปฏิญาณตนก่อนเข้าและหลังการอบรมอาชีพ  การใช้
สื่อและป้ายคติธรรมประจ าหน่วย การใช้วินัย 9 ข้อ ของทหาร การสอดแทรกวิถีพุทธในขณะฝึก
อาชีพ ปฏิบัติที่ส านักปฏิบัติธรรม ผู้บังคับหน่วยสอนโดยตรงก่อนพิธีปิดอบรม สอดคล้องกับแนวคิด
ของจูเลียน สจ๊วด (Julian Steward)  ที่กล่าวว่า นิเวศวิทยาวัฒนธรรมว่า เป็นการศึกษา
กระบวนการปรับตัวของสังคมภายใต้อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม โดยมีพ้ืนฐานส าคัญคือ เทคโนโลยีการ
ผลิตโครงสร้างสังคม และลักษณะของสภาพแวดล้อมธรรมชาติ เป็นเงื่อนไข เมื่อทหารกอง
ประจ าการน าระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนารูปแบบการฝึกอาชีพ ย่อมเพ่ิมมูลค่าให้ผลผลิตมี
คุณภาพมากขึ้น เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนสอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
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เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ที่มีส่วนสนับสนุนการสร้างรายได้เพ่ิมในชุมชนจากการประกอบ
อาชีพ ท าให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง น าไปสู่การพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืนของหน่วยทหารในค่ายสุรนารี  
 
6.  ข้อเสนอแนะ 
 6.1 ข้อเสนอแนะเพื่อการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 ผลการศึกษางานวิจัยฉบับนี้ ท าให้ทราบถึงหน่วยที่ฝึกอาชีพให้ทหารกองประจ าการ ควร
น ารูปแบบการฝึกอาชีพตามแนววิถีพุทธของทหารกองประจ าการค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 
ไปปรับใช้ตามความเหมาะสมกับบริบทพ้ืนท่ีของตน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ควรน า
รูปแบบการฝึกอาชีพไปปรับใช้ตามความเหมาะในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพในแต่ละท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้อง และหน่วยงานภาคเอกชนที่ประกอบอาชีพด้านช่างฝีมือน ารูปแบบการฝึกอาชีพไปพัฒนา
กิจการของตนให้มีคุณภาพเพ่ือให้ผู้บริโภคพอใจและเรียกใช้บริการอยู่ตลอด 
 6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาวิจัยรูปแบบการฝึกอาชีพทุกภาคส่วนให้หลากหลายและน ามา
เปรียบเทียบ เพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาส่งเสริมการฝึกอาชีพทุกระดับ 
 2. ควรมีการศึกษารูปแบบการฝึกอาชีพของทหารกองประจ าการ นับเป็นปัจจัยส าคัญใน
การอยู่ร่วมกันของสังคม ควรได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการวิจัยเป็นอย่างยิ่ง 
 3. ควรมีการศึกษาผลการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานที่มีมูลค่าเพ่ิมของชุมชน ด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
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ปัจจัยภาวะผู้น าที่ส่งผลตรงต่อประสิทธิผลการปฏบิัติงานของคณบดี 
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และมหาวิทยาลยักาฬสินธุ์ 

THE LEADERSHIP FACTORS DIRECTLY AFFECTED THE EFFECTIVENESS OF 
DEAN’ S WORK IN RAJABHAT UNIVERSITIES, RAJAMANGALA UNIVERSITIES 

OF TECHNOLOGY AND KALASIN UNIVERSITY 
 

สุวัฒนา  ตุ้งสวัสดิ์ ศักดิ์เดช  สังคพัฒน์ 
Suwatana Tungsawat, Sakdet Sangkapat 

 
บทคัดย่อ 

 บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือหารูปแบบปัจจัยภาวะผู้น าที่ส่งผลตรงต่อ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณบดี ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยอาศัยทฤษฎีภาวะผู้น ายุคดั้งเดิมที่ประกอบด้วยทฤษฎีภาวะผู้ น าใน
เชิงตัวบุคคล ทฤษฎีภาวะผู้น าในเชิงพฤติกรรม และทฤษฎีภาวะผู้น าในเชิงสถานการณ์ กับรูปแบบที่
ได้ จากงานวิ จั ยของ  สุ วัฒนา  ตุ้ ง สวั สดิ์  “ปัจจั ยภาวะผู้ น าที่ มี อิทธิพลต่อประสิ ทธิ ผล 
การปฏิบัติงานของคณบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล” และรูปแบบที่ได้จากงานวิจัยของ  
ศักดิ์เดช สังคพัฒน์ “ปัจจัยภาวะผู้น าที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” มาบูรณาการให้เป็นรูปแบบใหม่ ปรากฏว่าปัจจัยภาวะผู้น าที่
ส่งผลตรงต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณบดี ประกอบด้วย ความสามารถ ขันติธรรม ทีม และ
นวัตกรรม 
ค าส าคัญ: ภาวะผู้น า, ประสิทธิผล 
 

ABSTRACT 
 The objective of this article was to find out the model of leadership factors 
directly affected the effectiveness of Dean’s work in Rajabhat Universities, Rajamangala 
Universities of Technology and Kalasin University by using the classic leadership 
theories which consist of the theories of trait leadership, behavioral leadership, 
situational leadership and the model derived from Suwatana Tungsawat’s research: 
Leadership Factors Influencing Effectiveness of Work Performance of Dean’s in 
Rajamangala Universities of Technology and model derived from Sakdet Sangkapat’s 

                                           
 Dean of Faculty of Business Administration, RMUTI. 
 Previous Dean of Liberal Arts and Sciences, KSU. 
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research: Leadership Factors Affecting the Effectiveness of Dean’s Work in North-Eastern 
Rajabhat Universities. The result showed the new model that the leadership factors 
directly affected the effectiveness of Deans’ work are talent, tolerance,  team and 
innovation. 
Keyword: Leadership, Effectiveness 
 
1. บทน า 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์
ก าเนิดในปี พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 ตามล าดับ โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัด
การศึกษาคล้ายกัน คือ มุ่งเน้นการเป็นวิชาการเพ่ือสังคมและเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณ ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมี
อธิการบดี เป็นผู้ บั งคับบัญชาสูงสุดและเป็นผู้ บริหารระดับสู ง ในคณะหนึ่ ง  ๆ มีคณบดี 
เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานและเป็นผู้บริหารระดับกลาง การบริหารงานของผู้บริหารไม่ว่า
ระดับใดต้องใช้ความรู้  (Knowledge) ที่หลากหลายในการบริหารเพ่ือให้ เกิดประสิทธิผล 
(Effectiveness) ซึ่งหมายถึง ระดับการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ล่วงหน้าว่าได้ก่อให้เกิด
ผลผลิต ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้มากน้อยเพียงใด (Weerayut Chatakarn, 2552: 9) 
ความรู้ส าคัญที่การบริหารหรือผู้บริหารควรมีคือ ภาวะผู้น า (Leadership) ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร
ระดับสูง ระดับกลาง และระดับล่าง (Rattikorn Jongwisarn, 2554: 167) บทความทางวิชาการ
ฉบับนี้ ผู้เขียนได้ค้นคว้าจากทฤษฎีภาวะผู้น าในเชิงตัวบุคคล (Trait leadership theory) ทฤษฎี
ภาวะผู้น าในเชิงพฤติกรรม (Behavioral leadership theory) และทฤษฎีภาวะผู้น าในเชิงสถานการณ์ 
(Situational leadership theory) ซ่ึงทัง้สามกลุ่มนี้ถือว่า “Classic” ของภาวะผู้น าที่ยังมีการศึกษา
หาความรู้อยู่มากในปัจจุบัน (Paitoon Silarat; & Nakrob Mesaen, 2560: 98) และในงานวิจัย
ของนักวิชาการหลายคนเกี่ยวกับปัจจัยภาวะผู้น าของคณบดีที่มีต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน และ
ผู้เขียนบทความนี้ได้ก าหนดชื่อบทความว่า “ปัจจัยภาวะผู้น าที่ส่งผลตรงต่อประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของคณบดีในมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์”  
 
2. ความหมายของผู้น า ภาวะผู้น า 
 ผู้น า (Leader) คือ บุคคลที่มีอิทธิพล มีศิลปะเพ่ือให้กลุ่มสมาชิกมีความตั้งใจที่จะ
ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ (Boontan Dockthisong, 2535: 
266) ภาวะผู้น า (Leadership) หมายถึง ระดับความสามารถของแต่ละบุคคลที่มีอิทธิพล จูงใจ 
ส่ ง เสริม และช่วยบุคคล อ่ืน ๆ หรือมวลมนุษยชาติ  ให้ เกิดประสิทธิผลและความส าเร็จ 
ในองค์การ (Voradej Chandarasorn, 2556: 1) 
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2.  ทฤษฎีภาวะผู้น า (Leadership theory) 
 2.1 ทฤษฎีภาวะผู้น าในเชิงตัวบุคคล (Trait leadership theory) เป็นทฤษฎีที่ให้
ความส าคัญกับคุณสมบัติของผู้น าที่ดีและมีประสิทธิผลสูง คุณลักษณะที่คาดว่าท าให้ผู้น า 
มีประสิทธิผล 1) ด้านความสามารถ (Talent) ประกอบด้วย มีทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล ด้านมโนทัศน์ ด้านเทคนิค และมีทักษะในการเกลี้ยกล่อมชักชวน 2) ด้านบุคลิกภาพ 
ประกอบด้วย ความทนทานต่อความเครียดสูง มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีความสัตย์ซื่อถือคุณธรรม 
ยึดมั่นในหลักการ ซึ่งในข้อ 2) นี้ผู้เขียนให้ความหมายในภาพรวมว่า ขันติธรรม (Tolerance)  3) ด้าน
แรงจูงใจ ประกอบด้วย มีแรงจูงใจด้านอ านาจทางสังคม มีความต้องการมุ่งความส าเร็จในระดับสูง 
และมีความต้องการด้านความรักใคร่ผูกพันในระดับต่ า (Samma Ratanit, 2556: 64-65) 
 2.2 ทฤษฎีภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรม (Behavioral leadership theory) การศึกษา
ทฤษฎีนี้ศึกษาพฤติกรรมในสองมิติ (Yukl, 2010: 113) คือ ด้านที่เน้นงาน (Task oriented)  
ซึ่งมองความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายของงานและสอดคล้องกับระเบียบกฎเกณฑ์ขององค์กร  
อีกด้านหนึ่งเน้นคน (Person oriented) ซึ่งเน้นความสัมพันธ์และการเห็นอกเห็นใจผู้ตาม 
พฤติกรรมผู้น าตามแนวคิดของ Blake และ Mouton (Ratikorn Jongwisan, 2554: 176)  
ได้เสนอการใช้ตาข่ายการจัดการ (The managerial grid) เพ่ือแสดงแบบผู้น าที่ดีที่สุดว่าเป็นแบบที่
ผสมกันของสองมิติ พฤติกรรมของผู้น าคือ มุ่งงานและมุ่งคนเป็นแบบ แต่ละด้านแบ่งเป็น 9 ระดับ 
น ามาประกอบกันเป็นตาข่ายภาวะผู้น า ด้านแนวนอนของตาข่ายแทนพฤติกรรมผู้น าที่มุ่งงาน ด้าน
แนวตั้งของตาข่ายแทนพฤติกรรมผู้น าที่มุ่งคน ท าให้ได้แบบผู้น าที่ส าคัญ 5 แบบ โดยที่แบบผู้น าแบบ 
9, 9 ที่เน้นทีม (Team management) ผู้น าที่ดีที่สุด แบบผู้น าแบบนี้ส่งเสริมให้คนเข้ามามีส่วนร่วม
ในกระบวนการท างานและท างานแบบทีมในองค์การ ซึ่งเป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิผลในการท างาน  
(Ratikorn Jongwisan.  2554: 146)  
 2.3 ทฤษฎีภาวะผู้น าในเชิงสถานการณ์ (Situational leadership theory) การศึกษา
ทฤษฎีนี้  เป็นการศึกษาภาวะผู้น าที่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ สถานการณ์ที่แตกต่างกัน 
ย่อมต้องการผู้น าที่แตกต่างกัน ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้น าขึ้นอยู่กับความสอดคล้องระหว่าง
พฤติกรรมผู้น ากับสถานการณ์นั้น ๆ (Paitoon Silarat; & Nakrob Mesaen, 2560: 80) ส่วนผู้ตาม
ในสถานการณ์นั้น ๆ ควรมีความสามารถและความเต็มใจ ความสามารถประกอบด้วย ทักษะ ความรู้
และประสบการณ์ ที่ ต้ อ ง ใช้ ในการท า งาน  ความ เต็ ม ใจประกอบด้ วย  ความ เชื่ อมั่ น  
ความผูกพัน และแรงจูงใจที่จ าเป็นต่อการท างานให้ส าเร็จ (Ratikorn Jongwisan, 2554: 179) 
 สถานการณ์ในยุค 4.0 เป็นสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มซับซ้อน
เพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้น าต้องใช้ภาวะผู้น าในเชิง
ส ถ า น ก า ร ณ์ โ ด ย น า เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ ที่ เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง อ ย่ า ง ร ว ด เ ร็ ว 
มาใช้ในสถานการณ์ยุค 4.0 ซึ่งแปลความได้ว่า ผู้น าต้องน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาบริหารจัดการให้
เกิดนวัตกรรมและสิ่งผลิตใหม่ ๆ ผู้น าหรือผู้บริหารระดับกลางของมหาวิทยาลัย (คณบดี) ต้องน าพา
คณะวิชาที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนสู่คณะวิชาที่มีภารกิจด้านการสอน การวิจัย การบริการ
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วิชาการ และการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นคณะวิชาในยุค 4.0 ที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมและสิ่ง
ผลิตใหม่ ๆ ในภารกิจหลักท้ังสี่ 
 
3. งานวิจัยของสุวัฒนา ตุ้งสวัสดิ์  
 สุวัฒนา ตุ้ งสวั สดิ์  ได้ท าการวิจั ย “ปัจจัยภาวะผู้ น าที่ มี อิทธิพลต่อประสิทธิผล 
การปฏิบัติงานของคณบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล” (9 แห่ง) ปรากฏได้ รูปแบบ
ความสัมพันธ์ดังภาพที่ 1 

�            

              

         
                           

        

                       
        

 
ภาพที่ 1  รูปแบบปัจจัยภาวะผู้น าที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณบดีมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล  
ที่มา: Suwatana Tungsawat (2556: 156) 
 
 อธิบายรูปแบบได้ว่า ปัจจัยภาวะผู้น าที่มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของคณบดี คุณลักษณะของคณบดีและพฤติกรรมผู้น าของคณบดี ส่วนปัจจัยภาวะผู้น าที่มีอิทธิพล
ทางอ้อมต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานคณบดี คือ สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องและภูมิหลังคณบดี โดย
สถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องส่งผ่านพฤติกรรมผู้น าของคณบดี คุณลักษณะของคณบดี ส่วนภูมิหลังคณบดี
ก็ได้ส่งผ่านคุณลักษณะคณบดีและพฤติกรรมผู้น าของคณบดีเช่นกัน 
 
4.  งานวิจัยของศักดิ์เดช สังคพัฒน์  
 ศักดิ์เดช สังคพัฒน์ ได้ท าการวิจัย “ปัจจัยภาวะผู้น าที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติ 
งานของคณบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” (12 แห่ง) ปรากฏว่าได้รูปแบบ ดัง
ภาพที่ 2 
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�                     
        

         
             

              
        

          
                  

 
ภาพที่ 2 รูปแบบปัจจัยภาวะผู้น าที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณบดี  
ที่มา: Sakdet Sangkapat  (2558: 162) 
 
 อธิบายภาพที่ 2 ได้ว่า ภาวะผู้น าที่ส่งผลทางตรงต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียง เหนือ  คือ พฤติกรรมของผู้ น า ของคณบดี  
ซึ่ งแตกต่างกับงานวิจัยของสุวัฒนา ตุ้ งสวัสดิ์  “ปัจจัยภาวะผู้น าที่มี อิทธิพลต่อประสิทธิผล 
การปฏิบัติงานของคณบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล” จะประกอบด้วยคุณลักษณะของคณบดี
และพฤติกรรมผู้น าของคณบดี 
 งานวิจัยของศักดิ์ เดช สั งคพัฒน์ “ปัจจัยภาวะผู้น าที่ส่งผลตรงต่อประสิทธิผล 
การปฏิบัติงานของคณบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีปัจจัยเดียวคือ 
พฤติกรรมผู้น าของคณบดี” อธิบายได้ดังภาพท่ี 3 

              
        

          
                     

 
ภาพที่ 3 แสดงปัจจัยภาวะผู้น าที่ส่งผลตรงต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณบดี 
ที่มา: Sakdet Sangkapat  (2558: 165) 
 งานวิจัยของสุวัฒนา ตุ้งสวัสดิ์ “ปัจจัยภาวะผู้น าที่มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผล 
การปฏิบัติงานของคณบดี” มีสองปัจจัย คือ คุณลักษณะของคณบดีกับพฤติกรรมผู้น าของคณบดี 
อธิบายด้วยภาพที่ 4  
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ภาพที่ 4  แสดงปัจจัยภาวะผู้น าที่มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณบดี 
ที่มา: Suwatana Tungsawat (2556: 156) 
 
 ผู้เขียนได้ท ารูปแบบใหม่โดยบูรณาการงานวิจัยของ สุวัฒนา ตุ้งสวัสดิ์ ศักดิ์เดช สังคพัฒน์ 
และการทบทวนทฤษฎีภาวะผู้น าทั้ งสาม ได้ปัจจัยภาวะผู้น าที่ส่งผลตรงต่อประสิทธิผล 
การปฏิบัติงานของคณบดี ดังภาพที่ 5 

              
        

         
        

         
             

          
             
        

      
�   
      

 
ภาพที่ 5 การปรับเปลี่ยนปัจจัยภาวะผู้น าที่ส่งผลตรงต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณบดี  

โดยอาศัยทฤษฎีภาวะผู้น าทั้งสาม และงานวิจัยของสุวัฒนา ตุ้งสวัสดิ์  
และศักดิ์เดช สังคพัฒน์ 

 
 อธิบายภาพที่ 5 ได้ว่า ปัจจัยภาวะผู้น า 1) คุณลักษณะของคณบดี 2) พฤติกรรมผู้น าของ
คณบดี และ 3) สถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้อง ส่งผลตรงต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณบดี 
 น าปัจจัยภาวะผู้น าทั้ง 3 ปัจจัยมาแยก จะได้ภาพที่ 6 ภาพที่ 7 และภาพที่ 8  

          
(Talent)      �         

                              
(Tolerance)

                       
        

 
ภาพที่ 6 แสดงปัจจัยภาวะผู้น าด้านคุณลักษณะคณบดี คือ ความสามารถและขันติธรรม (Talent, 

Tolerance) ที่ส่งผลตรงต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณบดี 
 

      �                     
              

                       
        

   
(Team)
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ภาพที่ 7 แสดงปัจจัยภาวะผู้น าด้านพฤติกรรมผู้น าของคณบดี คือ ทีม (Team) ที่ส่งผลตรงต่อ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณบดี 

 
      �         

                          
                       

        
        

(Innovation)
 

ภาพที่ 8 แสดงปัจจัยภาวะผู้น าด้านสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องของคณบดี คือ นวัตกรรม (Innovation) 
ที่ส่งผลตรงต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณบดี 

 
 เมื่อน ารูปแบบปัจจัยภาวะผู้น าภาพที่ 6, 7 และ 8 มาบูรณาการจะได้รูปแบบดังภาพที่ 9 
และรูปแบบนี้เป็นค าตอบของบทความนี้ 

          
(Talent)

        
(Innovation)

   
(Team)

         
(Tolerance)

                       
        

 
ภาพที่ 9 ปัจจัยภาวะผู้น าประกอบด้วย ความสามารถ ขันติธรรม ทีม และนวัตกรรม (Talent, 

tolerance, team and innovation) ที่ส่งผลตรงต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
คณบดี 

 
5.  สรุป 
 เมื่อโลกเข้าสู่ยุค Post globalization การศึกษาของไทยก็เป็นการศึกษายุค 4.0 (Education 
4.0) ซึ่งเป็นการศึกษาในรูปแบบนวัตกรรมและผลิตภาพ (Innovation and productivity) คณบดี
ของมหาวิทยาลัยที่เป็นผู้บริหารระดับกลาง (Jarunee Kao-ian, 2553: 116) ต้องมีภาวะผู้น าด้าน
คุณลักษณะ ด้านพฤติกรรมผู้น า และด้านตามสถานการณ์ (Paradee Anannawee, 2557) และ
ภาวะผู้น าทั้งสามประการสามารถแยกเป็นปัจจัยของแต่ละภาวะผู้น าได้ดังนี้ ด้านคุณลักษณะ ได้แก่ 
ความสามารถ (Talent) และขันติธรรม (Tolorance) ด้านพฤติกรรม ได้แก่ ทีม (Team) ด้าน
สถานการณ ์ได้แก่ นวัตกรรม (Innovation)  
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 ปัจจัยภาวะผู้น าทั้ง 4 ปัจจัยจะส่งผลตรงต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณบดี  
เมื่อคณบดีปฏิบัติงานจนเกิดประสิทธิผลด้วยเหตุจากปัจจัยภาวะผู้น าข้างต้น คณะวิชาที่คณบดี
รับผิดชอบในการบริหารจัดการจะเข้มข้นไปด้วยคุณภาพการศึกษา (Quality) ความหลากหลายของ
ความรู้ (Knowledge)  นวัตกรรม และสิ่งผลิตใหม่ ๆ (New products) ให้กับสังคมและประเทศชาติ
ต่อไป (Darunsak Tatiyalapa, 2560) 
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แนวทางการพัฒนาสู่ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของส านักงานพาณิชย์จังหวัด 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

THE GUIDELINES FOR DEVELOPMENT APPROACH TO LEARNING 
ORGANIZATION OF PROVINCIAL COMMERCIAL IN THE NORTHEAST 

 
ปริพนธ์ จ ำเริญพัฒน์ ทรงศักดิ์ จีระสมบัติ สัญญำ เคณำภูมิ 

Paripon Jamroenpat, Songsak Jeerasombat, Sanya Kenaphoom, 
 

บทคัดย่อ 
 กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษำระดับควำมคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลสู่
ควำมเป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ของส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (2) เพ่ือ
ศึกษำระดับควำมคิดเห็นเกี่ยวกับควำมเป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ของส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดใน
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (3) เพ่ือศึกษำปัจจัยที่มีอิทธิพลสู่ควำมเป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ ของ
ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และ (4) สร้ำงแนวทำงกำรพัฒนำสู่ควำมเป็น
องค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ของส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ใช้ระเบียบวิธีวิจัย
แบบผสม (Mixed Method) ซึ่งได้ด ำเนินกำรเป็น 2 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 ศึกษำระดับของปัจจัยที่
มีอิทธิพลสู่ควำมเป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้และปัจจัยที่มีอิทธิพลสู่ควำมเป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้
ของส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นกำรวิจัยเชิงปริมำณ (Quantitative 
Research) กลุ่มตัวอย่ำงได้แก่ บุคลำกรของส ำนักงำนพำณิชย์ จังหวัดในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จ ำนวน 400 คน ซ่ึงได้มำโดยกำรก ำหนดกลุ่มตัวอย่ำงตำมสูตรของทำโร่ ยำมำเน่ (Taro Yamane) 
และใช้วิธีกำรก ำหนดสัดส่วนและวิธีสุ่มแบบง่ำย เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล เป็น
แบบสอบถำมมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ วิเครำะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนำ ค่ำเฉลี่ย ร้อย
ละ ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน วิเครำะห์ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product 
Moment Coefficient) และวิเครำะห์ควำมตรงโมเดลโครงสร้ำงควำมสัมพันธ์เชิงสำเหตุด้วย
โปรแกรมลิสเรล (Lisrel) ระยะที่ 2 เป็นกำรสร้ำงและยืนยันแนวทำงกำรพัฒนำสู่ควำมเป็นองค์กำร
แห่งกำรเรียนรู้ของส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดในภำคตะวันออกเฉียงเหนือใช้กำรวิจัยเชิงคุณภำพ 
(Qualitative Research) กลุ่มเป้ำหมำยผู้ทรงคุณวุฒิทำงด้ำนกำรบริหำรองค์กำรโดยเลือกแบบ
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เฉพำะเจำะจงได้แก่ พำณิชย์จังหวัดระดับเชี่ยวชำญและผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม รวมทั้งสิ้นจ ำนวน 20 คน 
ใช้กำรสัมภำษณ์เชิงลึก (Indepth-Interview) และแบบสอบถำมโดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้เสนอแนะ
แนวทำงและตรวจประเมินควำมเหมำะสมของผังมโนทัศน์แนวทำงกำรพัฒนำสู่ควำมเป็นองค์กำร
แห่งกำรเรียนรู้ของส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 ผลกำรวิจัยพบว่ำ 
 1. ระดับควำมคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลสู่ควำมเป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ของ
ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่ำ ภำพรวมอยู่ในระดับมำก เรียงล ำดับ
ควำมคิดเห็นจำกมำกไปหำน้อย ได้แก่ ด้ำนกำรเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ด้ำนภำวะผู้น ำ ด้ำนเครือข่ำย
องค์กำร ด้ำนบุคคลมีควำมเป็นเลิศ ด้ำนกำรจูงใจ ด้ำนบรรยำกำศกำรปฏิบัติงำนและวัฒนธรรมของ
องค์กำรด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำรสนเทศ และด้ำนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศำสตร์
ตำมล ำดับ 
 2. ระดับควำมคิดเห็นเกี่ยวกับควำมเป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ของส ำนักงำนพำณิชย์
จังหวัดในภำคตะวันออกเฉียงเหนือโดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนโดย
เรียงล ำดับจำกค่ำเฉลี่ยมำกไปหำน้อย คือ ด้ำนกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี ด้ำนกำรเสริม
อ ำนำจแก่บุคคล ด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ และด้ำนกำรปรับเปลี่ยนองค์กำร และด้ำนพลวัตกำรเรียนรู้
ตำมล ำดับ 
 3. ปัจจัยที่มีอิทธิพลสู่ควำมเป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ของส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดใน
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเรียงล ำดับค่ำสัมประสิทธิ์อิทธิพลโดยรวมจำกมำกไปหำน้อย คือ 
ภำวะผู้น ำองค์กำร เครือข่ำยองค์กำร นวัตกรรมและกำรใช้เทคโนโลยี บุคคลมีควำมเป็นเลิศ กำรจูง
ใจ และกำรเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม โดยทั้ง 6 ปัจจัยสำมำรถอธิบำยกำรผันแปรในควำมเป็นองค์กำร
แห่งกำรเรียนรู้ได้ร้อยละ 50.10 อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งโมเดลควำมสัมพันธ์ของ
ปัจจัยเชิงสำเหตุที่มีอิทธิพลสู่ควำมเป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ของส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดในภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีควำมสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ χ2 = 1.14, df = 5 , p-
value  = 0.95045, RMSEA = 0.00, RMR = 0.00997, GFI = 0.999, AGFI = 0.995, CN = 
5295.339 
 4. แนวทำงกำรพัฒนำสู่ควำมเป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ของส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดใน
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ จ ำนวน 6 แนวทำงกำรพัฒนำ ดังนี้ 1) กำรพัฒนำด้ำนนวัตกรรมและกำร
ใช้เทคโนโลยี 2) กำรพัฒนำด้ำนบุคคลมีควำมเป็นเลิศ 3) กำรพัฒนำด้ำนเครือข่ำยองค์กำร 4) กำร
พัฒนำด้ำนภำวะผู้น ำ 5) กำรพัฒนำด้ำนกำรจูงใจ 6) กำรพัฒนำด้ำนกำรเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม  
ค าส าคัญ; แนวทำงกำรพัฒนำ, องค์กำรแห่งกำรเรียนรู้, ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัด 
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ABSTRACT 
 The purposes of the research were (1) to study the level of factors 
influencing approach to learning organization of Provincial Commercial in the 
Northeast (2) To study level comments about learning organization of Provincial 
Commercial in the Northeast. (3)  To  study  influential factors become a learning 
organization of Provincial Commercial in the Northeast.(4) Create a development  
guidelines become a learning organization of Provincial Commercial in the 
Northeast. This research use Mix - Method Research divided into two phases as 
follows : Phases 1 : Studied the level of factors influencing approach to learning 
organization of Provincial Commercial in the Northeast using quantitative research. 
Using  the samples of 20 of Provincial Commercial office were 400 and the samples 
set by Taro Yamane and the proportion and simple random  sampling. The 
instrument was a five - point - rating scale questionnaire. Then the data was 
collected and analyzed for mean, standard deviation (SD), Pearson’s Product 
moment coefficients, and the analysis of structural equation model was done by 
using LISREL. Phases 2 : The designing guidelines for development approach to 
learning organization of Provincial Commercial in the Northeast using by qualitative 
research. The target population 20 persons consisting of experts and group director 
from Provincial Commercial in the Northeast. The results were obtain from In-depth 
Interview and questionnaire of learning organization a model by 20 experts and 
verify, evaluate using by expert and check for suitability of the conceptual chart 
guidelines for development approach to learning organization of provincial 
commercial in the northeast. 
 Results of research were as follows. 
 1. The level of opinion about factors affected approach to learning 
organization of Provincial Commercial in the Northeast the overall level included 
the following factors : Team learning, Leader, Network organization, Personal 
mastery, Motivation, Organization climate and organization culture, Innovation and 
technology, Vision mission and strategic respectively. 
 2. The findings showed that the level of factors influencing approach to 
learning  organization of Provincial Commercial in the Northeast the overall level 
included the  following factors : Technology application, People empowerment, 
Knowledge management, Organization transformation, Learning dynamics respectively. 
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 3. In regard of the causal factors from high to low path coefficients were 
as follow ; Leader, Network organization, Innovation and technology, Personal 
mastery Motivation, Team learning. The results of the study indicated that there 
were seven factors explain variance to learning organization is 50.10 percent and 
significant level at 0.5. The relationship of variable influencing consistent with 
empirical data. χ2 = 1.14, df = 5, p-value = 0.95045, RMSEA = 0.00, RMR = 0.00997, 
the Goodness of fix index GFI = 0.999, the Adjusted of Fix Index AGFI = 0.995, CN = 
5295.339 
 4. The guidelines for development approach to learning organization of 
provincial commercial in the northeast. The 6 development approach as follow : 1) 
Innovation and the use of tecnology development. 2) Personality is excellence 
development. 3) Organizational network development. 4) Leadership development. 
5) Motivation development. 6) Learning together as a team development  
Keywords; Guidelines for development, Learning organization, Provincial 
Commercial  
 
1. บทน า 
 กำรพัฒนำองค์กำรสู่กำรเป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ตำมที่ประกำศไว้ในพระรำชกฤษฎีกำ
ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 กำรบริหำรรำชกำร
เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของรัฐ มำตรำ 11 โดยให้ส่วนรำชกำรมีหน้ำที่พัฒนำควำมรู้ในส่วน
งำนรำชกำรของตน เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้อย่ำงสม่ ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูล
ข่ำวสำรและสำมำรถประมวลผลควำมรู้ในด้ำนต่ำงๆเพ่ือน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำรได้
อย่ำงถูกต้อง รวดเร็วและเหมำะสมต่อสถำนกำรณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนำควำมรู้ 
ควำมสำมำรถสร้ำงวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนเจตคติของข้ำรำชกำรในสังกัดให้เป็นบุคลำกรที่มี
ประสิทธิภำพและเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือกำรปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกับกำรบริหำรรำชกำรให้เกิด
สัมฤทธิผลและกำรปฏิบัติงำน เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชน องค์กำรแห่งกำรเรียนรู้จึงเป็นกำร
บริหำรอีกรูปแบบหนึ่ง ที่ใช้เป็นพ้ืนฐำนในกำรก้ำวไปสู่ควำมส ำเร็จขององค์กำร ได้ทุกประเภทไม่ว่ำ
จะเป็นภำครำชกำรรัฐวิสำหกิจหรือธุรกิจเอกชน ต่ำงสำมำรถประยุกต์ใช้ร่วมกันกับระบบกำรบริหำร
รูปแบบอ่ืนๆที่มีลักษณะเป็นกำรพัฒนำองค์กำรให้เพียบพร้อมไปด้วยควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์และ
บรรลุผลส ำเร็จ ในระบบกำรบริหำรเชิงคุณภำพรวมตลอดทั่วทั้งองค์กำร กำรบริหำรจัดกำรภำรกิจ
ของกระทรวงต่ำงๆตำมนโยบำยกำรสร้ำงองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้สู่ทศวรรษหน้ำ มีภำรกิจที่ส ำคัญ
ต้องบริหำรจัดกำรปรับเปลี่ยนภำยใต้กรอบควำมคิดกำรจัดภำรกิจกำรสร้ำงวิสัยทัศน์  กำรจัดกำร
องค์กำรกำรก ำหนดนโยบำยกำรอ ำนวยกำรกำรส่งเสริมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ  
และกำรประกันควำมมั่นคงในกำรท ำงำน ดังนั้นปัจจัยส ำคัญประกำรหนึ่งคือกำรเป็น “องค์กำรแห่ง
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กำรเรียนรู้” อย่ำงยั่งยืน ด้วยกระบวนกำรทั้งในด้ำนกำรสร้ำงองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้กำรจัดกำรองค์
ควำมรู้ขององค์กำร สมรรถนะของทรัพยำกรบุคลำกรบริหำรระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำร
ประเมินองค์ควำมรู้ขององค์กำร โดยมีกำรปรับวัฒนธรรมกำรท ำงำนและแนวทำงกำรพัฒนำองค์กร
และบุคลำกรให้ทันสมัยเอ้ือประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงำนในกำรพัฒนำตนเองสู่ควำมเป็นมืออำชีพ 
(Professional) ได้อย่ำงต่อเนื่องและเป็นระบบส่งผลให้กำรปฏิบัติหน้ำที่เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และเกิดประสิทธิผล ตลอดจนสำมำรถให้บริกำรประชำชนได้อย่ำงรวดเร็วและมีคุณภำพต่อไป 
 โครงสร้ำงกระทรวงพำณิชย์ในปัจจุบันน้ัน เป็นกำรจัดแบ่งตำมบทบำทและหน้ำท่ีในกำร
ท ำงำน (Functional Structure) ซึ่งเหมำะกับองค์กรที่ต้องอำศัยควำมช ำนำญเฉพำะทำงเพ่ือให้
บรรลุเป้ำหมำยและให้ควำมส ำคัญกับประสิทธิภำพอย่ำงมำก เนื่องจำกมีกำรแบ่งภำรกิจหน้ำที่อย่ำง
ชัดเจน ท ำให้กำรท ำงำน ของบุคลำกรในแต่ละหน่วยงำนบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงสะดวก และ
บุคลำกรเองก็ได้รับกำรพัฒนำให้มี ควำมช ำนำญและเชี่ยวชำญในสำยงำนนั้นๆ อย่ำงไรก็ดี องค์กร
ในลักษณะนี้ก็มีข้อเสีย คือ ขำดกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกัน เนื่องจำกบุคลำกรมองไม่เห็น
ภำพรวมกำรท ำงำนทั้งหมดของกระทรวงโดยแต่ละหน่วยงำนรับผิดชอบเฉพำะภำรกิจและท ำงำน
ภำยในสำยงำนของตนเอง (Silo) จึงอำจมองไม่เห็นบทบำทของตนและหน่วยงำนที่มีต่อกำร
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยหลักขององค์กร ท ำให้เกิดควำมซ้ ำซ้อนขำดประสิทธิภำพ (Red Tape) และที่
ส ำคัญที่สุดคือเป็นกำรบ่มเพำะวัฒนธรรมกำรท ำงำนที่ท ำให้บุคลำกรในองค์กรขำดควำมรู้สึกผูกพัน
ต่อองค์กร ขำดควำมกระตือรืนร้น ขำดควำมสำมัคคีเป็นอุปสรรคต่อกำรติดต่อประสำนและกำร
ท ำงำนข้ำมหน่วยงำนด้วย นอกจำกนี้หน่วยงำนลักษณะแบบนี้ยังมีควำมยืดหยุ่นต่ ำและส่งผลให้
ควำมสำมำรถในกำรปรับตัวมีค่อนข้ำงน้อย ภำยใต้ยุคของกำรปฏิรูปประเทศตำมคณะรักษำควำม
สงบแห่งชำติ เมื่อวันที่ 2 กันยำยน 2557 ได้เห็นชอบหลักกำรให้กระทรวงพำณิชย์ปรับปรุง
โครงสร้ำงส่วนภูมิภำค และเริ่มต้นในวันที่ 1 ตุลำคม 2558 ในกำรประชุมปรับโครงสร้ำงและก ำหนด
ต ำแหน่งในภูมิภำคของกระทรวงพำณิชย์ เพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคม 
เทคโนโลยี ในยุคโลกำภิวัตน์ โดยกำรก ำหนดปรับโครงสร้ำง อ ำนำจ หน้ำที่ ในกำรแบ่งงำนภำยใน
หน่วยงำน ได้แก่ ส ำนักงำนกำรค้ำภำยในจังหวัด ส ำนักงำนพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ ส ำนักงำนกำรค้ำ
ต่ำงประเทศ ส ำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ และส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดโดยส ำนักงำน
พำณิชย์ในภูมิภำค ให้เป็นหน่วยงำนเดียวตำมนโยบำย (One Roof) ของกระทรวงพำณิชย์ และกำร
จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนในภูมิภำคให้มีควำมเป็นเอกภำพมำก
ยิ่งขึ้นโดยมีค ำสั่งในหนังสือรำชกำรด่วนที่สุดที่ พณ 0222/ว866 ลงวันที่ 24 มีนำคม 2558 และ
ค ำสั่งหนังสือรำชกำรด่วนที่สุดที่ พณ 0222/ว873 วันที่ 23 มีนำคม 2558 เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำม
นโยบำย (One Roof) จำกกำรประมวลผลกำรสัมภำษณ์เชิงลึกและกำรจัดประชุมระดมสมองกับ
ผู้บริหำรระดับสูงของกระทรวงพำณิชย์ ผู้แทนจำกกลุ่มสำยงำนต่ำงๆ รวมไปถึงผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้แทนจำกหน่วยงำนภำยนอก ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพำณิชย์ พบว่ำ มีประเด็นปัญหำที่เกี่ยวข้อง
กับโครงสร้ำงองค์กรและระบบบริหำรกำรท ำงำนของกระทรวงพำณิชย์ในปัจจุบัน สำมำรถสรุป
หลักๆ ได้ดังต่อไปนี้ 1) ควำมทับซ้อนในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในกระทรวง ซึ่งอำจ
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เกิดจำกแผนงำนไม่ชัดเจน หรือควำมเข้ำใจในแผนกำรท ำงำนไม่ตรงกัน 2) บทบำทและภำระงำน
ของกระทรวงขำดควำมชัดเจน ภำระงำนส ำคัญบำงประกำรยังขำดเจ้ำภำพ 3) บทบำทและภำรกิจ
ในปัจจุบันไม่สอดรับกับทิศทำงและควำมเปลี่ยนแปลงในอนำคต โดยภำรกิจส่วนใหญ่เป็นกำรแก้ไข
ปัญหำเฉพำะหน้ำและเป็นกำรด ำเนินกำรในระยะสั้น ไม่ได้เป็นกำรพัฒนำที่ส่งผลในระยะยำว 4) 
กำรบูรณำกำรและกำรประสำนติดต่อระหว่ำงหน่วยงำนภำยในไม่มีประสิทธิภำพ 5) กำรด ำเนินงำน
ในบำงส่วนขำดอิสระและควำมคล่องตัว 
 ท่ำมกลำงบริบทที่ซับซ้อนทำงด้ำนเศรษฐกิจและกำรปรับเปลี่ยนองค์กำรจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่
ต้องมีกำรปรับตัวทั้งด้ำนบุคลำกร ทีม และองค์กำร ให้เกิดกำรเรียนรู้เพ่ือรองรับ กำรเปลี่ยนแปลงที่
จะเกิดขึ้น พร้อมทั้งกำรด ำเนินนโยบำยด้ำนกำรพำณิชย์อันจะเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
ของประเทศโดยรวม ทั้งภำคมหภำคและจุลภำค นอกจำกนี้ยังจะเอ้ือประโยชน์ในกำรประสำน
บูรณำกำรและเชื่อมโยงแผนงำนโครงกำรกับหน่วยงำนรำชกำร   อ่ืนๆ ภำคเอกชน ทั้งผู้ผลิต 
ผู้ประกอบกำร ผู้ส่งออก เกษตรกรและผู้บริโภคตลอดจนสถำบันกำรศึกษำจะได้รับรู้และมีข้อมูลที่
เพียงพอในกำรประกอบกำรตัดสินใจเชื่อมโยงเชิงนโยบำยในกำรพัฒนำประเทศในระยะยำว  
 
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษำระดับควำมคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลสู่ควำมเป็นองค์กำรแห่งกำร
เรียนรู้ของส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 2. เพ่ือศึกษำระดับควำมคิดเห็นเกี่ยวกับควำมเป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ของส ำนักงำน
พำณิชย์จังหวัดในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 3. เพ่ือศึกษำปัจจัยที่มีอิทธิพลสู่ควำมเป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ของส ำนักงำนพำณิชย์
จังหวัดในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 4. เพ่ือสร้ำงแนวทำงกำรพัฒนำสู่ควำมเป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ของส ำนักงำนพำณิชย์
จังหวัดในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
๓. วิธีด าเนินการวิจัย 
 ระยะที่ 1 ศึกษำระดับควำมคิดเห็นของปัจจัยที่มีอิทธิพลสู่ควำมเป็นองค์กำรแห่งกำร
เรียนรู้และปัจจัยที่มีอิทธิพลสู่ควำมเป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ของส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดในภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นกำรวิจัยเชิงปริมำณ (Quantitative Research) กลุ่มตัวอย่ำงได้แก่ 
บุคลำกรของส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ จ ำนวน 400 คน ซึ่งได้มำโดยกำร
ก ำหนดกลุ่มตัวอย่ำงตำมสูตรของทำโร่ ยำมำเน่ (Taro Yamane) และใช้วิธีกำรก ำหนดสัดส่วนและ
วิธีสุ่มแบบง่ำย เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถำมมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 
ระดับ วิเครำะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนำ ค่ำเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน วิเครำะห์ค่ำ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน(Pearson’s Product Moment Coefficient) และวิเครำะห์
ควำมตรงโมเดลโครงสร้ำงควำมสัมพันธ์เชิงสำเหตุด้วยโปรแกรมลิสเรล (Lisrel) 
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 ระยะที่ 2 เป็นกำรสร้ำงและยืนยันแนวทำงกำรพัฒนำสู่ควำมเป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้
ของส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดในภำคตะวันออกเฉียงเหนือใช้กำรวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative 
Research) กลุ่มเป้ำหมำยผู้ทรงคุณวุฒิ (Expert) ทำงด้ำนกำรบริหำรองค์กำรโดยเลือกแบบ
เฉพำะเจำะจงได้แก่ พำณิชย์จังหวัดระดับเชี่ยวชำญและผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม รวมทั้งสิ้นจ ำนวน 20 คน 
ใช้กำรสัมภำษณ์เชิงลึก (Indepth-Interview) และใช้แบบสอบถำมโดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ (Expert) ได้
เสนอแนะแนวทำงและตรวจประเมินควำมเหมำะสมของผังมโนทัศน์แนวทำงกำรพัฒนำสู่ควำมเป็น
องค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ของส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 
๔. สรุปผลการวิจัย 
 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อย
ละ 52.3 และเพศชำย คิดเป็นร้อยละ 47.8 ช่วงอำยุของกลุ่มตัวอย่ำงส่วนมำกคืออำยุ 46-55 ปี คิด
เป็นร้อยละ 44.5 รองลงมำคืออำยุ 36-45 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.5 อำยุ 55 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 
16.5 อำยุ 25-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 13.3 และอำยุ ต่ ำกว่ำ 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 4.3  ด้ำนต ำแหน่ง
พบว่ำ ส่วนมำกเป็นข้ำรำชกำร คิดเป็นร้อยละ 51.5 รองลงมำคือลูกจ้ำงชั่วครำว คิดเป็นร้อยละ 
24.0 พนักงำนรำชกำร คิดเป็นร้อยละ 18.3 และลูกจ้ำงประจ ำคิดเป็นร้อยละ 6.3 ด้ำนระดับ
กำรศึกษำของกลุ่มตัวอย่ำงพบว่ำ ส่วนมำกมีกำรศึกษำระดับระดับปริญญำตรี  คิดเป็นร้อยละ 61.0 
รองลงมำคือกำรศึกษำระดับปริญญำโทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 24.8 กำรศึกษำระดับต่ ำกว่ำระดับ
ปริญญำตรี คิดเป็นร้อยละ 14.3 ด้ำนระยะเวลำในกำรท ำงำนของกลุ่มตัวอย่ำงพบว่ำ ส่วนมำกมี
ระยะเวลำกำรท ำงำน 6 ปี – 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.5 รองลงมำ 2 ปี – 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.5 
สูงกว่ำ 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.8 และต่ ำกว่ำ 2 ปี คิดเป็นร้อยละ 17.3 
 ระดับควำมคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลสู่ควำมเป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ของ
ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัด  ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่ำ ภำพรวมอยู่ในระดับมำก เรียงล ำดับ
ควำมคิดเห็นจำกมำกไปหำน้อย ได้แก่ ด้ำนกำรเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ด้ำนภำวะผู้น ำ ด้ำนเครือข่ำย
องค์กำร ด้ำนบุคคลมีควำมเป็นเลิศ ด้ำนกำรจูงใจ ด้ำนบรรยำกำศกำรปฏิบัติงำนและวัฒนธรรมของ
องค์กำรด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำรสนเทศ และด้ำนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศำสตร์
ตำมล ำดับ 
 ระดับควำมคิดเห็นเกี่ยวกับควำมเป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ของส ำนักงำนพำณิชย์
จังหวัดในภำคตะวันออกเฉียงเหนือโดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนโดย
เรียงล ำดับจำกค่ำเฉลี่ยมำกไปหำน้อย คือ ด้ำนกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี ด้ำนกำรเสริม
อ ำนำจแก่บุคคล ด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ และด้ำนกำรปรับเปลี่ยนองค์กำร และด้ำนพลวัตกำรเรียนรู้
ตำมล ำดับ 
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลสู่ควำมเป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ของส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดในภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเรียงล ำดับค่ำสัมประสิทธิ์อิทธิพลโดยรวมจำกมำกไปหำน้อย คือ ภำวะ
ผู้น ำองค์กำร เครือข่ำยองค์กำร นวัตกรรมและกำรใช้เทคโนโลยี บุคคลมีควำมเป็นเลิศ กำรจูงใจ 
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และกำรเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม โดยทั้ง 6 ปัจจัยสำมำรถอธิบำยกำรผันแปรในควำมเป็นองค์กำรแห่ง
กำรเรียนรู้ได้ร้อยละ 50.10 อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งโมเดลควำมสัมพันธ์ของปัจจัย
เชิงสำเหตุที่มีอิทธิพลสู่ควำมเป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ของส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดในภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีควำมสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ χ2 = 1.14, df = 5 , p-
value  = 0.95045, RMSEA = 0.00, RMR = 0.00997, GFI = 0.999, AGFI = 0.995, CN = 
5295.339 แสดงดังภำพที่ ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ค่ำควำมสัมพันธ์โครงสร้ำงเชิงเส้นของปัจจัยที่มีอิทธิพลสู่ควำมเป็นองค์กำรแห่ง
กำรเรียนเรียนรู้ของส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ตัวแบบสุดท้ำย 
 จำกภำพที่ ๑ พบว่ำ รูปแบบควำมสัมพันธ์โครงสร้ำงเชิงเส้นของปัจจัยเชิงสำเหตุที่มี
อิทธิพลสู่ควำมเป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ของส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดมีควำมสอดคล้องกลมกลืน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจำรณำจำกค่ำ χ2 = 1.14, df = 5 , p-value  = 0.95045, RMSEA = 
0.00, RMR = 0.00997, GFI = 0.999, AGFI = 0.995, CN = 5295.339 
 ระยะที่ 2 กำรสร้ำงและยืนยันแนวทำงกำรพัฒนำสู่ควำมเป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ของ
ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ กำรยืนยันแนวทำงกำรพัฒนำสู่ควำมเป็น
องค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ของส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  จ ำนวน 6 แนว
ทำงกำรพัฒนำ ดังนี้ 1) กำรพัฒนำด้ำนนวัตกรรมและกำรใช้เทคโนโลยี 2) กำรพัฒนำด้ำนบุคคลมี
ควำมเป็นเลิศ 3) กำรพัฒนำด้ำนเครือข่ำยองค์กำร 4) กำรพัฒนำด้ำนภำวะผู้น ำ 5) กำรพัฒนำด้ำน
กำรจูงใจ 6) กำรพัฒนำด้ำนกำรเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชำญเห็นด้วยกับ   แนว
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ทำงกำรพัฒนำสู่ควำมเป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ของส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัด พบว่ำ มีค่ำมัธยฐำน
อยู่ระหว่ำง 3.50 - 4.00 ระดับควำมสอดคล้องของค ำตอบที่มีค่ำควำมถี่มำกที่สุด มีค่ำอยู่ที่ 5.00 
และมีค่ำพิสัยระหว่ำงควอไทล์ น้อยกว่ำ 1.5 ผู้วิจัยน ำมำเขียนเป็นแผนภำพ ดังภำพที่ ๒  

ภาพที่ ๒ แนวทำงกำรพัฒนำสู่ควำมเป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ของส ำนักงำนพำณิชย์
จังหวัดในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (Paripon’s Model) 

 
5. อภิปรายผล 
 จำกกำรวิจัยครั้งนี้ มีข้อค้นพบที่เป็นประเด็นส ำคัญสมควรน ำมำอภิปรำยผล ดังนี้ 
 5.1 ระดับควำมคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลสู่ควำมเป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ของ
ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่ำ มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยต่ำงๆภำพ
รวมอยู่ในระดับมำก จำกผลกำรวิจัยดังกล่ำวเป็นไปตำมสมมติฐำนที่ก ำหนดไว้  ทั้งนี้อำจเป็น
เพรำะว่ำ บริบทส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดเป็นหน่วยงำนที่ได้มีหลักสูตรกำรพัฒนำบุคลำกร กำร
พัฒนำผู้น ำ และปรับปรุงหน่วยงำนให้มีควำมทันสมัย  เพ่ือตอบสนองกำรค้ำกำรลงทุนของ
ผู้ประกอบกำร ซ่ึงสอดคล้องกับสมคิด สร้อยน้ ำ ได้วิจัยกำรพัฒนำตัวแบบองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ใน
โรงเรียนมัธยมศึกษำในภำคตะวันออกเฉียงเหนือผลกำรวิจัยพบว่ำ ระดับปัจจัยทำงกำรบริหำรและ
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ระดับควำมเป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉลี่ยอยู่
ในระดับมำก 
 5 . 2  ร ะดับคว ำมคิด เห็ นของบุ คลำกรของส ำนั ก งำน พำณิชย์ จั งหวั ดในภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือเกี่ยวกับ ควำมเป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ของส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดในภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่ำ อยู่ในระดับมำกผลกำรวิจัยดังกล่ำวเป็นไปตำมสมมติฐำนที่ก ำหนดไว้ 
ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะว่ำ บริบทส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดเป็นหน่วยงำนที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภำยใน
จังหวัด ซึ่งได้มีกำรพัฒนำบุคลำกรและปรับปรุงหน่วยงำนให้มีควำมทันสมัยอยู่เสมอ โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งมีกำรท ำงำนเชิงบูรณำกำรร่วมกับเครือข่ำยภำคส่วนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐ เอกชน และภำค
ประชำสังคม เพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง เทคโนโลยี จึงท ำให้
องค์กำรเกิดกำรเรียนรู้ในตนเองอย่ำงสม่ ำเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับซึ่งสอดคล้องกับนำวำโทหญิง สุว
พักตร์ เวศม์วิบูลย์ ได้วิจัยกำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ของวิทยำลัยพยำบำล 
สังกัดกระทรวงกลำโหม ผลกำรวิจัยพบว่ำ สภำพกำรเป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้และระดับปัจจัย
ทำงกำรบริหำรที่ส่งผลต่อกำรเป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ระดับสูง 
 5.3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลสู่ควำมเป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ของส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดใน
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลกำรวิจัยพบว่ำ ปัจจัยที่มีอิทธิพลสู่ควำมเป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ของ
ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเรียงล ำดับค่ำสัมประสิทธิ์อิทธิพลโดยรวม
จำกมำกไปหำน้อย คือ ภำวะผู้น ำองค์กำร เครือข่ำยองค์กำร นวัตกรรมและกำรใช้เทคโนโลยี บุคคล
มีควำมเป็นเลิศ กำรจูงใจ และกำรเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม สำมำรถพยำกรณ์โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลสู่
ควำมเป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ของส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  ทั้ง 6 
ปัจจัยสำมำรถอธิบำยกำรผันแปรในตัวแปรผลลัพธ์ ได้ร้อยละ 50.10 (R2 = 0.501) อย่ำงมีนัยส ำคัญ
ทำงสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งรูปแบบควำมสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงสำเหตุที่มีอิทธิพลสู่ควำมเป็นองค์กำร
แห่งกำรเรียนรู้ของส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ มีควำมสอดคล้องกลมกลืน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์    
 กล่ำวได้ว่ำ ภำวะผู้น ำองค์กำรมีอิทธิพลทำงตรงและทำงอ้อมสู่ควำมเป็นองค์กำรแห่งกำร
เรียนรู้ของส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ จำกผลกำรวิจัยดังกล่ำวเป็นไปตำม
สมมติฐำนที่ก ำหนดไว้ ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะว่ำ ในบริบทของส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดภำยใต้นโยบำย 
(One roof) โดยกำรควบรวมหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงพำณิชย์ หน่วยงำน มีพำณิชย์จังหวัดเป็น
ผู้บริหำรองค์กำรซึ่งเป็นผู้รับมอบนโยบำยและแนวทำงกำรบริหำรงำน จำกส่วนกลำงไปสู่กำรปฏิบัติ 
ให้เกิดประสิทธิภำพ ตำมเป้ำหมำยของกระทรวงพำณิชย์ เป็นผู้มีส่วนส ำคัญในกำรกระตุ้นให้
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บุคลำกรในองค์กรเกิดกำรเรียนรู้ที่สำมำรถก ำหนดเป้ำหมำยในกำรท ำงำนของตนเองได้และเป็นผู้
สื่อสำรกับบุคคลำกรเพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจที่ตรงกันและเกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งใน
ระดับบุคคล ระดับทีม นอกจำกนั้นยังเป็นพ่ีเลี่ยงในกำรสอนงำนให้กับบุคลำกรในส ำนักงำน สร้ำง
ทีมให้มีควำมเป็นมืออำชีพ และผู้สนับสนับสนุนงบประมำณ วัสดุ อุปกรณ์ สภำพแวดล้อมทำง
กำยภำพที่เอ้ือต่อกำรท ำงำน ซึ่งสอดคล้องกับผลกำรวิจัยของมนัส โหย่งไทย ได้วิจัยรูปแบบ
ควำมสัมพันธ์ของปัจจัยกำรพัฒนำโรงเรียนทหำรสัตว์เป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ ผลกำรวิจัยพบว่ำ 
ปัจจัยด้ำนผู้น ำองค์กำร ปัจจัยด้ำนวิสัยทัศน์ ปัจจัยด้ำนบุคลำกร ปัจจัยด้ ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ปัจจัยด้ำนโครงสร้ำงขององค์กำร ปัจจัยด้ำนกำรเรียนรู้ร่วมกัน รูปแบบควำมสัมพันธ์ของปัจจัยกำร
พัฒนำโรงเรียนทหำรกำรสัตว์เป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ จำกกำรวิเครำะห์เส้นทำง ( Path 
Analysis) พบว่ำ ปัจจัยกำรพัฒนำทั้ง 6 มีควำมสัมพันธ์กันโดยมีควำมสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ 
 กล่ำวได้ว่ำ เครือข่ำยองค์กำร มีอิทธิพลทำงตรงสู่ควำมเป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ของ
ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ จำกผลกำรวิจัยดังกล่ำวเป็นไปตำมสมมติฐำน
ที่ก ำหนดไว้ ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะว่ำ ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดเป็นหน่วยงำนที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ภำยในจังหวัดให้มีควำมเติบโต มีกำรท ำงำนร่วมกับหน่วยงำนทั้งภำครัฐภำคเอกชน และภำคประชำ
สังคม เพ่ือสนับสนุนช่องทำงด้ำนกำรตลำดให้กับผู้ประกอบกำรในทุกระดับให้มีควำมเจริญเติบโต
และเป็นหน่วยงำนหลักในกำรสนับสนุนให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งหน่วยงำนภำยในและ
นอกองค์กำร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ มำร์ควอร์ท Marquardt ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะ
ขององค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ ควรมีเครือข่ำยและกลไกในกำรติดต่อสื่อสำรเพ่ือก่อให้เกิดนวัตกรรมทั้ง
ภำยในและภำยนอกองค์กำรกำรเรียนรู้จะประสบควำมส ำเร็จได้ด้วยระบบขององค์กำรทั้งหมด
เปรียบเสมือนว่ำองค์กำรนั้นเป็นองค์กำรที่มีสมองเดียวกันทั้งองค์กำร กำรเรียนเป็นกิจกรรมต่อเนื่อง
ตลอดไปมีทั้งกลยุทธ์ในกำรใช้วิธีกำรหรือกระบวนกำรตลอดจนกำรบูรณำกำรและด ำเนินกำรควบคู่
ไปกับกำรท ำงำน ทุกคนในองค์กำรสำมำรถเข้ำถึงแหล่งข้อมูลข่ำวสำรและควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ควำมส ำเร็จขององค์กำรได้อย่ำงต่อเนื่องและทันสมัย 
 กล่ำวได้ว่ำ ด้ำนนวัตกรรมและกำรใช้เทคโนโลยี มีอิทธิพลทำงตรงและทำงอ้อมสู่ควำม
เป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ของส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ จำก
ผลกำรวิจัยดังกล่ำวเป็นไปตำมสมมติฐำนที่ก ำหนดไว้ ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะว่ำ ในกำรบริหำรงำนของ
ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดมีกำรสร้ำงนวัตกรรมมำใช้ในองค์กำรและเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกผู้
ประกอบธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง เช่น ระบบกำรจดทะเบียนธุรกิจแบบออนไลน์กำรจัดอบรมบุคลำกร



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560762

และผู้ประกอบกำร เป็นต้น และยังมีกำรน ำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ
กำรเรียนรู้ของบุคลำกร ได้แก่ กำรจัดอบรมออนไลน์ กำรประชุม web conference ร่วมกันในกลุ่ม
จังหวัดและทั่วประเทศ 77 จังหวัด เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงกันซึ่งบุคลำกรทุกคนสำมำรถ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในและนอกองค์กำร ซึ่งสอดคล้องกับงำนแนวคิด เพตเลอร์และบอยเดล 
Pedler, Burgoyne และBoydell ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะขององค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ โดย
จัดช่องทำงกำรสื่อสำรแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรระหว่ำงกันและกันในองค์กำรให้ สะดวกรวดเร็ว
ชัดเจนที่สุดเช่นกำรส่งเสริมให้มีกำรพบปะประชุมปรึกษำหำรือร่วมกันในระหว่ำงฝ่ำยต่ำงๆหรืออำจ
จัดระบบสำรสนเทศให้สำมำรถส่งถ่ำยข้อมูลควำมรู้แบบสื่อผสม (Multimedia) ถึงกันและกันได้โดย
ทำง Internet เป็นต้นเพ่ือให้กำรไหลเวียนและแพร่กระจำยของนวัตกรรมเป็นไปอย่ำงรวดเร็วและ
ทั่วถึง 
 กล่ำวได้ว่ำ บุคคลมีควำมเป็นเลิศ มีอิทธิพลทำงตรงและทำงอ้อมสู่ควำมเป็นองค์กำรแห่ง
กำรเรียนรู้ของส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ จำกผลกำรวิจัยดังกล่ำวเป็นไป
ตำมสมมติฐำนที่ก ำหนดไว้ ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะว่ำ บุคลำกำรส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดในภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มีกำรแสวงหำควำมรู้ใหม่ทั้งจำกต ำรำ Internet และกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับบุคลำกรจำกหน่วยงำนอื่นๆภำยในจังหวัด พร้อมทั้งกระทรวงพำณิชย์ได้มีกำรเตรียมควำมพร้อม
ของบุคลำกรในกำรปฏิบัติงำนเป็นประจ ำ โดยมีกำรจัดอบรมออนไลน์ผ่ำนกำรประชุม web 
conference อย่ำงสม่ ำเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ วีเลอร์ Wheeler ได้วิจัยกำรสร้ำง
องค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ประสบกำรณ์ของชำวอเมริกันจุดมุ่งหมำยของกำรศึกษำคือ ต้องกำรเปิดเผย
กำรพัฒนำขององค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ไปจนถึงกำรประยุกต์ใช้องค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ในอเมริกำโดย
ใช้แนวคิดของเซ็นเก้ที่ประกอบไปด้วยหลักกำรห้ำประกำรคือ กำรรอบรู้แห่งตน กำรเรียนรู้เป็นทีม 
กำรสร้ำงวิสัยทัศน์ร่วม กำรสร้ำงแบบจ ำลองควำมคิด และควำมคิดเชิงระบบโดยใช้วิธีกำรเชิง
คุณภำพและกำรวิจัยเชิงปริมำณ ข้อมูลด้ำนคุณภำพใช้วิธีกำรเก็บข้อมูลโดยกำรสัมภำษณ์กำรสังเกต
กำรทบทวนเอกสำรกำรพูดคุยแสดงควำมคิดเห็นผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) ครูมีวิธีกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 
2) กำรประยุกต์ใช้หลักห้ำประกำรขององค์กำรองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ต้องมีกำรอบรมมีกำรริเริ่มเพ่ือ
พัฒนำและมีกำรออกแบบผลลัพธ์ของแผนปรับปรุงโรงเรียน 3) กำรวิจัยเน้นในหลักห้ำประกำร โดย
ครูต้องท ำงำนร่วมกันต้องสำมำรถพัฒนำภำรกิจของโรงเรียนอย่ำงเป็นทีมสรุปได้ว่ำหลักในกำรศึกษำ
เกี่ยวกับกำรที่จะเป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ควรจะท ำเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรศึกษำ
ควำมส ำเร็จในกำรท ำงำนของพนักงำนและกำรเรียนรู้ของนักเรียน 
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 กล่ำวได้ว่ำ ด้ำนกำรจูงใจ มีอิทธิพลทำงอ้อมสู่ควำมเป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ของ
ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ จำกผลกำรวิจัยดังกล่ำวเป็นไปตำมสมมติฐำน
ที่ก ำหนดไว้ ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะว่ำ ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดมีกำรสนับสนุนมีวัสดุ อุปกรณ์ และ
สภำพแวดแล้วที่เอ้ืออ ำนวยต่อกำรปฏิบัติงำน รวมถึงให้มีกำรจัดหลักสูตรพัฒนำบุคลำกรอย่ำง
ต่อเนื่อง รวมไปถึงมีกำรมอบรำงวัลแก่บุคคลที่ท ำคุณประโยชน์แก่องค์กำร มีกำรจัดสวัสดิกำรที่
เหมำะสมและตรงกับควำมต้องกำรพ้ืนฐำนของบุคลำกร ท ำให้บุคลำกรในส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัด 
มีขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ วิโรจน์ สำร
รัตนะและ อัญชลี สำรรัตนะ ได้ศึกษำวิจัยโครงสร้ำงเชิงเหตุผลของปัจจัยทำงกำรบริหำร ที่ส่งผลต่อ
ควำมเป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ในโรงเรียนประถมศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
ประถมศึกษำแห่งชำติ เขตกำรศึกษำ 9 โดยปัจจัยกำรจูงใจเชิงสร้ำงสรรค์ ผลกำรศึกษำพบว่ำ 
โรงเรียนที่เป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ต้องมีแรงจูงใจให้คนทุ่มเทแรงกำยและแรงใจอย่ำงเต็ม
ควำมสำมำรถ เพ่ือให้เกิดผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยขององค์กำรที่ตั้งไว้ ผู้บริหำรโรงเรียนที่มี
ควำมสำมำรถจะต้องบริหำรงำนให้เป้ำหมำยของตัวบุคคลและเป้ำหมำยขององค์กำรบรรลุผล
ด้วยกันทั้งคู่ โดยอำศัยกระบวนกำรจูงใจที่ค ำนึงถึงควำมคำดหวังหรือควำมต้องกำรของทั้งตัวบุคคล
และขององค์กำร ซึ่งกำรที่จะกระท ำได้เช่นนั้น ผู้บริหำรพึงท ำควำมเข้ำใจรูปแบบกำรจูงใจ ที่มี
รูปแบบเชิงเนื้อหำ (Content Model) และรูปแบบเชิงกระบวนกำร (Process Model) แล้วน ำเอำ
แนวคิดเชิงทฤษฎีนั้นไปประยุกต์ให้เกิดผล 
 กล่ำวได้ว่ำ กำรเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม มีอิทธิพลทำงตรงสู่ควำมเป็นองค์กำรแห่งกำร
เรียนรู้ของส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ จำกผลกำรวิจัยดังกล่ำวเป็นไปตำม
สมมติฐำนที่ก ำหนดไว้ ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะว่ำ ในส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดในภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีผู้บริหำรที่เน้นนโยบำยกำรท ำงำนในแนวรำบ แบบลักษณะครอบครัว 
เหมือนพ่ีสอนน้องมีควำมเป็นกันเอง โดยกำรถ่ำยทอดงำนให้นักวิชำกำรพำณิชย์รุ่นน้องและ
แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กัน รวมทั้งมีกำรประชุมกำรท ำงำนอย่ำงสม่ ำเสมอในทุกๆเดือนหรือนอก
รอบตำมโอกำสเป็นกำรเปิดโอกำสให้บุคลกรมีส่วนร่วมและได้แสดงควำมคิดเห็นหรือซักถำมใน
ประเด็นปัญหำที่เกิดขึ้นในกำรปฏิบัติงำนและน ำปัญหำที่เกิดขึ้นมำร่วมกันแก้ไข เพ่ือให้เกิดกำร
เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องซึ่งสอดคล้องยังกับแนวคิดของ เซงเก้ Senge ได้ขยำยควำมองค์กำรแห่งกำร
เรียนรู้ที่ชัดเจนขึ้นว่ำบุคคลเป็นองค์ประกอบส ำคัญขององค์กำรแห่งกำรเรียนรู้  ทั้งบุคคลที่เป็นเอก
บุคคลและที่เป็นทีม โดยองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้จะมีคุณลักษณะที่ส ำคัญคือ กำรเรียนรู้ร่วมกันเป็น
ทีม (Team Learning) เป็นกำรเรียนรู้ร่วมกันของสมำชิกในองค์กำรโดยอำศัยควำมรู้และควำมคิด
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ของสมำชิกในกลุ่มมำแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเพื่อพัฒนำควำมรู้ และควำมสำมำรถของทีมให้เกิดขึ้น 
กำรเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีกำรรวมพลังของสมำชิกในทีมให้ได้มีโอกำสเรียนรู้สิ่ง
ต่ำง ๆ ร่วมกัน โดยแลกเปลี่ยนข้อมูล ควำมคิดเห็นและประสบกำรณ์ซึ่งกันและกันอย่ำงสม่ ำเสมอ
และต่อเนื่อง จนเกิดเป็นควำมคิดร่วมกันของกลุ่ม (Group Thinking) และกลุ่มควรลดสิ่งที่ก่อให้เกิด
อิทธิพลครอบง ำแนวควำมคิดของสมำชิกคนอื่น ๆ พร้อมทั้งกระตุ้นให้กลุ่มมีกำรสนทนำ (Dialogue) 
และกำรอภิปรำย (Discussion) กันอย่ำงกว้ำงขวำง 
 
6. ข้อเสนอแนะ  
 6.1 ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
 6.1.1 กระทรวงพำณิชย์ควรพัฒนำหลักสูตรกำรพัฒนำภำวะผู้น ำองค์กำรและบุคลำกรให้
มีควำมเป็นมืออำชีพ เข้ำใจบทบำทหน้ำที่กำรเป็นนักวิชำกำรพำณิชย์ เน้นกำรฝึกอบรมที่มี
ประสิทธิภำพ เพ่ือเพ่ิมขีดสมรรถนะในองค์กำรและสำมำรถน ำนโยบำยด้ำนเศรษฐกิจไปปฏิบัติได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพเกิดควำมคุ้มค่ำ พร้อมด้วยกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมในกำรปฏิบัติงำน และ
สำมำรถถ่ำยทอดกำรปฏิบัติงำนแก่นักวิชำกำรพำณิชย์รุ่นน้อง เพ่ือเตรียมองค์กำรให้เป็นองค์กำร
แห่งกำรเรียนรู้พร้อมต่อพลวัตรกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพเศรษฐกิจ สังคม กำรเมืองที่จะเกิดขึ้นใน
อนำคต 
 6.1.2 กระทรวงพำณิชย์ควรมีนโยบำยเน้นควำมร่วมมือในกำรสร้ำงเครือข่ำยองค์กำรแห่ง
กำรเรียนรู้ทั้งในและนอกองค์กำร จำกหน่วยงำนต่ำงๆทั้งภำครัฐ เอกชนภำคประชำสังคม มีกำร
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรที่จ ำเป็นอย่ำงรวดเร็ว รวมทั้งกำรท ำงำนเชิงบูรณำกำรในพ้ืนที่และกลุ่ม
จังหวัดในระดับภูมิภำค เพ่ือเป็นกำรสร้ำงเครือข่ำยในกำรเชื่อมโยงกำรค้ำขยำยช่องทำงในด้ำน
กำรตลำดให้แก่ผู้ประกอบกำรทุกระดับ และช่วยขับเคลื่อนนโยบำยด้ำนเศรษฐกิจในจังหวัดให้มี
ควำมเติบโต เป็นกำรกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศต่อไป 
 6.1.3 กระทรวงพำณิชย์ควรสนับสนุนกำรสร้ำงนวัตกรรมใหม่ให้แก่องค์กำร และน ำ
นวัตกรรมมำใช้ประโยชน์อ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนและองค์กำร พร้อมทั้งพัฒนำระบบ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยให้แก่องค์กำร สนับสนุนบุคลำกรที่มีควำมสำมำรถสร้ำงนวัตกรรมใหม่อยู่เสมอ 
เพ่ือให้ได้เกิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในและนอกองค์กำร 
 6.1.4 กระทรวงพำณิชย์ควรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดสมรรถนะกำร
เป็นนักกำรค้ำพำณิชย์ ควรมีนโยบำยให้พำณิชย์จังหวัดสนับสนุนกำรเรียนรู้ด้วยตนเองทั้งในและ
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นอกองค์กำร เน้นกำรฝึกอบรมพัฒนำทักษะด้ำนกำรคิดวิเครำะห์ กำรใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และ
กำรสื่อสำรทำงภำษำในระดับสำกลและระดับภูมิภำค กำรศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้นและสำมำรถ
วำงแผนในกำรเขียนงำนเพ่ือพัฒนำควำมก้ำวหน้ำในต ำแหน่งของตนเองได้     
 6.1.5 กระทรวงพำณิชย์ควรมีแนวทำงกำรพัฒนำกำรท ำงำนแบบเป็นทีมโดยพัฒนำ
ทักษะในด้ำนกำรสื่อสำรในองค์กำร และให้สมำชิกในองค์กำรมีส่วนรับรู้และ  แสดงควำมคิดเห็นใน
แนวทำงกำรบริหำรงำนในองค์กำร ตั้งแต่กำรมีส่วนร่วมคิด ตัดสินใจร่วมวำงแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วม
รับผิดชอบ ร่วมรับประโยชน์ และมีส่วนในกำรติดตำมผล เพ่ือสร้ำงควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของหรือ
หุ้นส่วนขององค์กำรให้แก่บุคลำกร 
 6.1.6 กระทรวงพำณิชย์ควรเสริมสร้ำงแรงจูงใจของบุคลำกรและผู้บริหำรให้เป็นผู้บริหำร
กำรเปลี่ยนแปลงที่มีอิทธิพลต่อควำมคิดเห็นของผู้ตำม และพร้อมที่จะสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลง กำร
สนับสนุนให้รำงวัลยกย่องผู้ที่ท ำประโยชน์แก่องค์กำร ตลอดจนอ ำนวยควำมสะดวกวัสดุอุปกรณ ์
สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรท ำงำน กระตุ้นบุคลำกรในองค์กำรให้เกิดกำรเรียนรู้ เพ่ือกำรพัฒนำ
ศักยภำพองค์กำรและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปสู่กำรแข่งขันในระดับภูมิภำค  
 6.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป  
 6.2.1 ควรที่จะมีกำรน ำแนวทำงกำรพัฒนำสู่ควำมเป็นองค์กำรเรียนรู้ของส ำนักงำน
พำณิชย์จังหวัดในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ผู้วิจัยได้ศึกษำไว้ไปทดลองใช้กับส ำนักงำนพำณิชย์
จังหวัดในภำคอ่ืนๆ เพ่ือจะได้ท ำควำมเข้ำใจลักษณะควำมเป็นองค์กำรเรียนรู้ของส ำนักงำนพำณิชย์
จังหวัดและพัฒนำตัวแบบให้มีอ ำนำจอธิบำยและท ำนำยได้ครอบคลุมยิ่งข้ึน  
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มัชฌิมาปฏิปทาในการปฏิบัติวิปัสสนาตามหลกัสติปัฏฐาน 4 
THE MIDDLE WAY BASED (ARIYAMAGGA) VIPASSANĀ MEDITATION IN  

ACCORDING TO THE FOUR FOUNDATIONS OF MINDFULNESS  
 

ณัฏฐนาถ  ศรีเลิศ 
Nattanart  Srilert 

 
บทคัดย่อ  

 มัชฌิมาปฏิปทา ซึ่งเป็นทางสายกลางในอริยมรรคมีองค์ 8 เป็นหลักธรรมที่ส าคัญที่
ปรากฏในมหาโคปาลสูตร เรียกว่าเป็นแนวทางการปฏิบัติเพ่ือท าความสิ้นไปแห่งทุกข์ทั้งปวง 
มัชฌิมาปฏิปทา ได้ชื่อว่า อริยมรรค คือ หนทางปฏิบัติของพระอริยบุคคล ประกอบด้วยองค์ 8 คือ 
1) สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบ 2) สัมมาสังกัปปะ ด าริชอบ  3) สัมมาวาจาเจรจาชอบ 4) สัมมากัมมันตะ 
กระท าชอบ  5) สัมมาอาชีวะ  เลี้ยงชีพชอบ  6) สัมมาวายามะ  พยายามชอบ 7) สัมมาสติ ระลึก
ชอบ  8)  สัมมาสมาธิ ตั้งจิตมั่นชอบ โดยองค์ธรรมคือตัวปัญญา จัดเป็นปัญญาเจตสิกธรรม ส่วน
มรรค 7 ประการที่เหลือเป็นมรรคที่สนับสนุนให้เกิดสัมมาทิฏฐิ 
 การปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาในทางพระพุทธศาสนาหมายถึง การปฏิบัติในหลักสัมมาสติ 
คือการเจริญสติโดยชอบใน 4 ฐานคือ กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน  คือสติที่เข้าไปตั้งมั่นในกาย  
เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน  คือสติที่เข้าไปตั้งมั่นในเวทนา  จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือสติที่เข้าไป
ตั้งมั่นในจิตและธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน  คือสติที่เข้าไปตั้งมั่นในธรรมทั้งหลาย การปฏิบัติตามสติ
ปัฏฐาน 4 นี้ เป็นหนทางเดียวเท่านั้นที่ท าให้ภพ ชาติ และสังสารวัฏสิ้นไป 
 การเจริญสติปัฏฐานต้องมี  วิริยะ สติ สมาธิ และ ปัญญา หรือเจริญมรรคมีองค์ 8 อัน
เป็นมัชฌิมาปฏิปทา (ข้อปฏิบัติอันเป็นทางสายกลาง) เมื่อผู้ปฏิบัติธรรมด าเนินไปตามทางสายกลาง   
แล้วตั้งสติระลึกรู้สภาวธรรม (รูปนาม) ปัจจุบันที่ปรากฏทางทวารทั้ง 6 ก็จะเห็นทุกสิ่งตามความเป็น
จริง เกิดญาณปัญญาที่รู้แจ้งพระนิพพาน 
ค าส าคัญ : มัชฌิมาปฏิปทา; การปฏิบัติวิปัสสนา; สติปัฏฐาน 4. 

ABSTRACT 

 Majjhima Patipada which is the middle way in the 8 Ariyamaggas is the 
important Doctrinal Principle appearing in Mahagopala Suta which is called the way 

                                                           
 ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 
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of the practice to end all the sufferings.  Majjhima Patipada is called Ariya Magga.  
Such Ariya Magga is of 8 organs, namely :- 1. Samma Ditthi, the Right View, 2. 
Samma Sankappa, the Right Thought, 3. Samma Vaca, the Right Speech, 4. Samma 
Kammanta, the Right Work, 5. Samma Ajiva, the Right Occupation, 6. Samma 
Vayama, the Right Effort, 7. Samma Sati, the Right Consideration, and 8. Samma 
Samadhi, the Right Concentration. The Doctrinal organ is the wisdom which is set 
up as Panna Cetasika-Dhamma.  Regarding remaining Maggas, they are those 
supporting the mind to the Right View (Samma Ditthi). 
 The practice of Insight Meditation in Buddhism is the practice of the 
principle of Samma Sati, which is the development of the mindfulness in the right 
ways in the four bases :- Kayanupassna Satipatthana which is the mindfulness firmly 
established in the body, Vedananupassna Satipatthana which is the mindfulness 
firmly established in Vedana, Cittanupassna Satipatthana which is the mindfulness 
firmly established in the mind, and Dhammanupassna Satipatthana which is the 
mindfulness firmly established in Dhamma.  The practice according to 4 
Satipatthanas is the only way to cause the state, the birth, and the circles of the 
birth and death to be in the end. 
 The development of Satipatthana must consist of the Effort, the 
Mindfulness, the Concentration and the Wisdom.  The development of the 
Eightfold Noble Path is Majjhima Patipada which is the practice of the Middle Way.  
When the practisers of the Dhammas carry out the way of the practice of the 
Dhammas according to the Middle Way, and set up their mindfulnesses for knowing 
the Doctrinal States :- the Form and the Norm appearing in the six doors, they will 
realize every thing according to the fact, and will have the insight knowledge which 
means the realization of Nibbana. 
Keyword : Majjhima Patipada; The practice of Insight Meditation; Satipatthana 4. 

 

1. บทน า 
 พระมหาบุรุษได้พิจารณาเห็นความเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์จึงได้ทรงเสด็จออกมหาภิ
เนษ กรมณ์และทรงบ าเพ็ญเพียรเพ่ือแสวงหาความดับทุกข์ตามรูปแบบต่างๆ ในสมัยนั้นการบรรลุ
จุดหมายสูงสุดของชีวิตได้นั้น โดยมีความเชื่อว่า การด าเนินตามหลัก 2 ทาง คือการคลุกคลีด้วยกาม 
(กามสุขัลลิกานุโยค) และการทรมานตน(อัตตกิลมถานุโยค) นี้เท่านั้นเป็นแนวทางสู่เป้าหมายสูงสุด
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ได้ การศึกษาค้นคว้าหาทางพ้นทุกข์  ของพระมหาบุรุษจึงได้เริ่มต้นขึ้นโดยเสด็จเข้าไปศึกษา
หลักการ  และวิธีการปฏิบัติในส านักของคณาจารย์ใหญ่ 2 ท่าน คือ อุทกดาบสและ อาฬารดาบส 
ทรงทรมานพระองค์ด้วยทุกกิริยา อันเป็นที่นิยมของนักพรตอินเดียยุคนั้นเพื่อท าถึงที่สุดของทุกข์ จน
พระวรกายซูบผอมแทบสิ้นพระชนม์ก็หาใช่ทางพ้นทุกข์ไม่ จึงทรงเลิกเสีย ทรงหันมาบ าเพ็ญเพียร
ทางจิตกระทั่งในคืนวันเพ็ญปุรณมีดิถี ขึ้น 15 ค่ า เดือน 6 ภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ก็ทรงได้บรรลุ
อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ก าจัดอาสวะกิเลสทั้งหลายจนหมดสิ้น พระสัจธรรมที่พระองค์ได้ค้นพบ
นั้น เรียกว่า คือ “อริยสัจ” (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) : 2548) หรือความจริงอันประเสริฐ 
4 ประการ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค หลังจากที่พุทธองค์ทรงค้นพบพระสัทธรรม คือ ความจริง
อันประเสริฐ ตลอดพระชนมายุของพระองค์เป็นเวลา 45 พรรษา ทรงแสดงธรรมมากที่สุดคือ  
อริยสัจ 4 ดังที่ปรากฏในสีสปาวนสูตร ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงให้ทราบว่า พระธรรมที่ตรัสรู้มี
มากมาย ดังใบไม้ประดู่ลายในป่าใหญ่ แต่มิได้ตรัสบอกภิกษุทั้งหลาย ทรงแสดงเฉพาะ “นี้ทุกข์ นี้ทุก
สมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามีนีปฏิปทา” (ส .ม. (ไทย) 19/110 - 1/613) 
 เ ป้าหมายสูง สุดของพระพุทธศาสนาคือการเจริญวิปัสสนาภาวนาตามหลัก
มัชฌิมาปฏิปทา จนบรรลุเข้าสู่มรรคผลนิพพาน  ตัดกระแสธรรมชาติให้ขาดสะบั้นลงได้อย่าง
เด็ดขาดสิ้นเชิง ก าจัดสาเหตุที่ก่อให้เกิดการถือก าเนิดในภพใหม่ (ที.ม. (ไทย) 10/155/99) เพราะ
เมื่อไม่เกิดอีกเราก็ไม่ต้องแก่ ไม่ต้องเจ็บ ไม่ต้องตายและไม่ต้องทุกข์กายทุกข์ใจอีกต่อไป หลักธรรมที่
พระองค์ทรงสั่งสอนเพ่ือให้ถึงความพ้นทุกข์ เรียกว่า มัชฌิมาปฏิปทาหรือ  “อริยมรรคมีองค์ 8” 
(พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) : 2541) แปลว่าทางมีองค์แปดประการอันประเสริฐ  อันมี
สัมมาทิฏฐิ เป็นต้น ซึ่งหยั่งเห็นพระนิพพานโดยประจักษ์ ดังที่ท่านพระสารีบุตรกล่าวกับภิกษุ
ทั้งหลายว่า “ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย บรรดาธรรมเหล่านั้น โลภะและโทสะเป็นบาป มัชฌิมาปฏิปทามี
อยู่เพ่ือละโลภะและโทสะ เป็นปฏิปทาก่อให้เกิดจักษุ ก่อให้เกิดญาณ เป็นไปเพ่ือความสงบระงับ 
เพ่ือความรู้ยิ่ง เพ่ือตรัสรู้ เพ่ือพระนิพพาน” (ม.มู (ไทย) 12/33/31) 
 มนุษย์ทั้งหลายต่างแสวงหาความสุขทาง  รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ในความสุข  2 
อย่าง   กามสุขลิกานุโยค (การปฏิบัติที่หย่อนเกินไป ) การหมกหมุ่นอยู่ในกามคุณ  5 และอีกกลุ่ม
หนึ่งปฏิเสธการปฏิบัติทางรูป  รส กลิ่น เสียง สัมผัส  แล้วไปแสวงหาการบ าเพ็ญขั้นสุดโต่ง คือ อัตต
กิลมถานุโยค  (การปฏิบัติที่ตึงเกินไป)  การทรมานตนให้ล าบาก มนุษย์ส่วนมากเนื่องจาก ไม่ได้
ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาจึงเป็นเหตุให้ไม่สามารถหาแนวทางพ้นจากทุกข์ได้ หลังจาก
พระพุทธองค์ตรัสรู้อนุตตรสัมโพธิญาณ พระองค์ทรงปฏิเสธิทางสุดโต่ง  2 สาย กามสุขลิกานุโยค  
อัตตกิลมถานุโยค (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) : 2546)   
  พระพุทธเจ้าทรงวางหลักธรรมปฏิบัติคือ มัชฌิมาปฏิปทา เป็นหนทางแห่งปัญญาที่เกิด
จากการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา ใน มัชฌิมาปฏิปทา (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) : 2546) คือหลัก
ของ สัมมาทิฏฐิ ความคิดที่ถูกต้องในการด าเนินชีวิต ในการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดสัมมาสติเป็นทาง
ด าเนินชีวิตให้ได้ผลส าเร็จตามเป้าหมายคือความดับทุกข์ จึงเป็นทางสายกลาง หรือเป็นหนทางแห่ง
อริยมรรคมีองค์ 8 (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) : 2546) ได้แก่ สัมมาทิฏฐิ (เห็นชอบ)  สัมมา
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สังกัปปะ (ด าริชอบ) สัมมาวาจา (วาจาชอบ) สัมมากัมมันตะ (กระท าชอบ) สัมมาอาชีวะ (เลี้ยงชีพ
ชอบ )สัมมาวายามะ (พยายามชอบ)  สัมมาสติ (ระลึกชอบ)  สัมมาสมาธิ (จิตตั้งมั่น) เป็นหนทาง
ด าเนินในการปฏิบัติการปฏิบัติธรรมทุกขั้นตอน  รวมลงในมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดนี้เมื่อย่ อ
รวมกันแล้วเหลือเพียง 3 คือ ศีล  สมาธิ ปัญญา สรุปสั้นๆก็คือ การปฏิบัติธรรม (ศีล-สมาธิ-ปัญญา) 
ก็คือการเดินตามมรรค 
 พระพุทธเจ้าท าหน้าที่ของมัคคุเทศก์คือบอกทางให้เราส่วนเราก็ต้องท าหน้าที่ของเราคือ
ต้องลงทุนลงแรงเดินทางไปเอง พระพุทธองค์ทรงตรัส “มัชฌิมาปฏิปทา” เป็นทางสายกลางในการ
เจริญมรรค 8 จะต้องมีสัมมาสติป็นแนวทางในเจริญสติปัฏฐาน 4 ประการ คือกายานุปัสสนาสติ  
ปัฏฐาน, เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน, จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน, ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน (ส .ม.
(ไทย) 19/681/162)  
   การเจริญสติปัฏฐานนี้เป็นวิธีปฏิบัติธรรมที่นิยมกันมาหลังจากพระพุทธองค์ตรัสรู้ สติปัฏ
ฐานถือว่ามีพร้อมทั้งสมถะและวิปัสสนา เป็นหลักปฏิบัติที่ส าคัญในทางพระพุทธศาสนาที่ได้ยินได้ฟัง
กันมากจากการศึกษาในเรื่องสติปัฏฐาน จะช่วยให้เกิดความเข้าใจความหมายของ  วิปัสสนาดีขึ้นทั้ง
ในแง่สาระส าคัญขอบเขตกว้างขวางตลอดจนที่จะฝึกฝนและปฏิบัติว่าเป็นไปได้และมีประโยชน์เพียง 
ใดมรรคคือการลงมือดับทุกข์  เป็นสิ่งที่ควรท าให้เกิดขึ้น เพราะเมื่อมรรคเกิดขึ้นก็จะท าหน้าที่ขจัด
เหตุแห่ งทุกข์  เมื่ อ เหตุแห่ งทุกข์ดับ ไป ทุกข์ก็ จะดับตามไป  ความดับไปของทุกข์ก็ จะ
ปรากฏ สัมมาทิฏฐิ  จึงท าหน้าที่เป็นผู้ควบคุมดูแลการท างาน  ส่วนคนงานก็คือ   
  สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากันมันตะ สัมมาอาชีวะ  และผลงาน คือสัมมาวายามะ 
สัมมาสติ สัมมาสมาธิ  ซึ่งอธิบายดังนี้  สัมมาสังกัปปะจะต้องเป็นกลาง  ในอาการของรูปนามสังขาร
ที่เป็นกลาง ส่วนรูปนามสังขารที่เป็นกิเลสต้องตรึกที่จะให้หายไปไม่ว่าจะเป็นความพอใจ (กาม) 
ความไม่พอใจ (พยาบาท) หรือความอยาก (วิหิงสา) ก็ตาม  นั่นคือ สมมติว่าอาการได้ยินเป็นรูปนาม
สังขารที่มีอารมณ์เป็นกลาง  อาการได้ยินปรากฎ  จิตรู้ว่าได้ยิน  สัมมาทิฏฐิเกิดตรงนี้  และตามรู้
ไป  เมื่อสติรู้ว่าได้ยิน  สัมมาสังกัปปะตรึกที่ได้ยิน และค าก าหนด ก าหนด(บริกรรม) ตามอาการคือ 
“ได้ยิน” บริกรรม ตรงตามอาการคือ สัมมาวาจา วาจาถูกต้อง ในขณะก าหนดไม่เกร็ง ไม่เพ่ง ไม่
บังคับ เป็นกลางอยู่ คือสัมมากัมมันตะ การงานถูกต้อง สติจับความรู้สึกได้ยิน ตั้งแต่เริ่มรู้สึกจน
อาการได้ยินหายไป ดังนี้ เป็นสัมมาอาชีวะ  การด ารงอยู่อย่างถูกต้อง  ดังนั้น  ความเพียรที่
เกิดขึ้น  สติที่เกิดขึ้น  สมาธิที่เกิดขึ้นจึงถูกต้อง  คือปหานะละ  และป้องกันโมหะไม่ให้เกิดขึ้น ถ้า
ความพอใจในเสียงเกิดขึ้น  เรายังก าหนดที่เสียงอยู่  มรรคจะไม่เข้าเพราะจิตเปลี่ยนไปรับรู้อาการ
พอใจ   
 การเจริญสติปัฏฐาน 4 มีองค์ประกอบส าคัญ คือ อาตาปี สัมปชาโน สติมา  ความหมาย
คือ ให้มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ (องฺ.ทุกฺ (ไทย) 20 /180/129)ระลึกไปตามฐานทั้ง 4 คือ 
กาย เวทนา จิตธรรม และเมื่อย่อสติปัฏฐาน 4 ลงแล้ว คือ การระลึกรู้ที่รูป-นาม พระพุทธองค์เคย
ตรัสต่อพระสารีบุตรว่า “ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ กลับจากบิณฑบาต ฉันเสร็จแล้ว นั่งขัดสมาธิ ตั้ง
กายตรงด ารงสติมั่น หวังอยู่ว่า จิตของเรายังไม่หลุดพ้นจากอาสวะ เพราะยังไม่สิ้นอุปาทานเพียงใด 
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เราจักไม่เพิกถอนจากการท าวิปัสสนาเพียงนั้น” (ที.ปา. (ไทย) 11/273/218)อริยมรรคนี่แหละที่ได้
ชื่อว่า ทุกข์นิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจ์ เป็นข้อปฏิบัติไป สู่ธรรมที่ดับทุกข์ ให้สัตว์ที่ดับทุกข์โดยไม่มี
เหลือ เป็นอริยสัจจ์ของจริงอันบริสุทธิ์ ไปจากข้าศึก เป็นของจริงที่พระอริยเจ้าได้เข้าถึงแล้ว  
สัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะ 2 องค์นี้ สงเคราะห์ด้วยวิปัสสนา ยาน (พาหนะ) เครื่องน าไป คือ 
วิปัสสนา ที่เหลืออีก 6 องค์สงเคราะห์ด้วยสมถะ ยาน (พาหนะ) เคร่ืองน าไปคือสมถะ  พระอริย
สาวกท่านเว้นส่วน 2 คือเว้นกามสุขัลลิกานุโยค ด้วยวิปัสสนายาน  และเว้นอัตตกิลมถานุโยคด้วยสม
ถยาน  ด าเนินไปยังมัชฌิมาปฏิปทา  คือทางสายกลาง ท าลายกองโมหะด้วยปัญญาขันธ์  ท าลาย
กองโทสะด้วยสีลขันธ์  ท าลายกองโลภะด้วยสมาธิขันธ์ ถึงปัญญาสัมปทาด้วยอธิปัญญาสิกขา  ถึงสีล
สัมปทาด้วยอธิสีลสิกขา  ถึงสมาธิสัมปทาด้วยอธิจิตตสิกขา  ทันทีที่ถึงพร้อมด้วยสิกขา 3 นี้  ก็แจ้ง
ซ่ึง  พระนิพพาน 
 ดังนั้น ผู้เขียนจึงสนใจได้ศึกษาค้นคว้ามัชฌิมาปฏิปทา  ทางสายกลาง  ล้วนท าให้สัตว์
ทั้งหลายหลุดพ้นได้จากการปฏิบัติคือ  หลักการวิปัสสนาภาวนาที่ปรากฏอยู่ในการปฏิบัติวิปัสสนา
ตามหลักสติปัฏฐาน 4 มาสู่การปฏิบัติจริง และเกิดแรงบันดาลใจในการศึกษาว่ามีความสอดคล้อง
หรืออ้างอิงหลักฐานจากคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาหรือไม่ อันจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาหลัก
ปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท การศึกษาค้นคว้าเร่ืองนี้จะช่วยให้การปฏิบัติ
ธรรมตามหลักค าสอนพระพุทธเจ้าที่แท้จริงเป็นไปอย่างสะดวกและถูกต้อง เ พ่ือเป็นการเจริญสติ 
สมาธิ ปัญญา ให้รู้แจ้งในอริยสัจ ขัดเกลากิเลส ตัณหา อุปาทาน ความโลภ ความโกรธความหลงให้
น้อยลง และเพ่ือเป็นผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ดี เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืนต่อไป 
 
2. มัชฌิมาปฏิปทาในพระไตรปิฎก 
 มัชฌิมาปฏิปทาในพระไตรปิฎก  ทางสายกลาง คือ ทางแห่งการด าเนินชีวิตด้วยปัญญา  
หมายความว่า เป็นอยู่โดยใช้ความรู้ความเข้าใจมองเห็นความจริงที่เป็นกลาง ซึ่งเรียกว่า มัชเฌน
ธรรมเทศนานั้น ไม่เป็นอยู่อย่างเลี่ยงหนีความจริง จึงท าให้ด าเนินชีวิตไป  (พระพรหมคุณาภรณ์ 
(ป.อ. ปยุตฺโต) : 2548) ตามอ านาจความอยาก ความยึดถืออันเลื่อนลอย ที่คิดจะให้เป็นและไม่ให้
เป็นอย่างนั้น อย่างนี้ และฝากสุขทุกข์ไว้กับตัณหา ขั้นต้น เมื่อยังไม่รู้แจ้งความจริงนั้นเอง ก็เป็นอยู่
ความเป็นไปตามเหตุปัจจัย มีส านึกในความรับผิดชอบต่อการกระท าตามเหตุตามผล หวังผลส าเร็จ
ด้วยการกระท า (ขั้นโลกียสัมมาทิฏฐิ) ในขั้นสูง เมื่อรู้แจ้งความจริงนั้นเองแล้ว มีจิตใจหลุดพ้นเป็น
อิสระ ไม่ถูกกิเลสและความทุกข์บีบคั้นครอบง า ก็เป็นอยู่ด้วยความรู้เท่าทันธรรมดาแห่งเหตุปัจจัย
นั้นโดยสมบูรณ์(ขั้นโลกุตรสัมมาทิฏฐิ) นี้เรียกว่า พุทธจริยธรรม คือ การครองชีวิตประเสริฐ หรือ
ระบบการครองชีวิตอันประเสริฐ หรือระบบการครองชีวิตอันประเสริฐ ถูกหลักถูกธรรม (พรหมจริ
ยะ หรือพรหมจรรย์) เป็นอริยมรรค คือทางด าเนินสู่ความดับทุกข์ที่ท าให้เป็นอริยชน หรือวิธี
แก้ปัญหาแบบอารยชน อริยชนกับปุถุชนต่างกันในข้อส าคัญคือ อริยชนมีความสุขไร้ทุกข์ เป็นพ้ืน
ประจ าตัว ส่วนปุถุชนต้องทะยานหาความสุข เพราะมีความขาดสุข หรือมีทุกข์คอยเร้ายืนพ้ืนอยู่เป็น
ประจ า จะพูดว่า อริยชนพ้นทุกข์และเหนือสุข ก็ได้ 
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         หลักปฏิบัติเพ่ือความดับทุกข์ หรือวิธีแก้ปัญหาของอารยชนนั้น มีหลักย่อย  8 ประการ 
หรือเรียกว่า  ข้อปฏิบัติอันเป็นสายกลาง  ได้แก่อริยมรรคมีองค์  8 ประการ คือ (ม.มู. (ไทย)  
12/31/33-34, ม.อุ (ไทย)  14/342/325) 

 1)  สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบ 
 2)  สัมมาสังกัปปะ  ด าริชอบ  
 3)  สัมมาวาจา เจรจาชอบ 
 4)  สัมมากัมมันตะ    กระท าชอบ     
 5)  สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ 
 6)  สัมมาวายามะ พยายามชอบ 
 7)  สัมมาสติ  ระลึกชอบ 
 8)  สัมมาสมาธิ ตั้งจิตมั่นชอบ 
 มัชฌิมาปฏิปทา หมายถึง ข้อปฏิบัติที่เป็นกลาง ๆ ไม่หย่อนเกินไปไม่ตึงเกินไปคือ ไม่
หมกมุ่นอยู่ในกาม (กามสุขัลลิกานุโยค) และไม่ท าตัวให้ล าบาก (อัตตกิลมถานุโยค) เป็นเหตุให้บรรลุ
ถึงจุดหมายปลายทางคือมรรคผลนิพพานได้ ในทางปฏิบัติคือมรรคมีองค์ 8 มีสัมมาทิฏฐิ เป็นต้น 
(พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี  สุรเตโช) : 2551) 
 หลักมัชฌิมาปฏิปทาในคัมภีร์เถรวาท คือ พระไตรปิฏกภาษาไทย ฉบับจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ใน “ธรรมจักกัปปวัตนสูตร” คือ การไม่เสพไม่เอียงเข้าไปใกล้
ที่สุด 2 ทางคือ กามสุขัลลิกานุโยคและอัตตกิลมถานุโยค พระองค์ทรงสอนให้บรรพชิตประพฤติ
ปฏิบัติใหม่ตรัสเรียกว่า ทางสายกลาง (ม.มู. (ไทย) 12/33/32-33)  
 ความพอดีส่วนตนนั้นก็เริ่มจากท าความเข้าใจความส าเร็จให้ชัดเจนว่า  คืออะไร มี
ขอบเขตแค่ไหน แล้วคิดหาทางไปสู่ความส าเร็จนั้นได้อย่างไร เมื่อพบทางแล้ว  ก็ประคับประคอง
ความคิดนั้นให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องในลักษณะไม่เคร่งเครียดจนกร้าว และปล่อยเฉยจนเฉื่อยชา ใน
ขณะเดียวกันก็ประคับประคองการแสดงออกทั้งทางกายและวาจา ให้สอดคล้องกับความคิด จนเข้า
ได้กับบุคคลกาลเทศะ อย่างไม่เสียหลักธรรม  
 ความพอดีดังกล่าวมานี้ เรียกได้ว่า "ทางสายกลาง"ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติส่วนตน ส่วนที่
เกี่ยวกับส่วนรวมก็มีทางน ามาประยุกต์ใช้ได้ คืองานของหมู่คณะ  จะส าเร็จได้ก็ด้วยอาศัยความ
ร่วมมือของทุกฝ่าย หากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องยึดถือทางสายกลาง ก็ย่อมท าให้งานด าเนินไปได้ด้วยดี 
แม้จะไม่ราบรื่นและไม่เรียบร้อยในตอนแรก แต่ด้วยอาศัยการท างานแบบทางสายกลาง  ก็จะท าให้
เกิดความคิด การกระท าและค าพูดที่พอดีต่อกัน ในกลุ่มผู้ร่วมงาน ซึ่งในที่สุดก็ยอมรับกันได้ ไม่เกิด
การแบ่งฝ่ายซึ่งท าให้เกิดอุปสรรค 
 มัชฌิมาปฏิปทา หมายถึง ทางสายกลาง ข้อปฏิบัติเป็นกลางๆ ไม่หย่อนจนเกินไปและไม่
ตึงจนเกินไป ไม่ข้องแวะที่สุด 2 อย่างคือ กามสุขัลลิกานุโยค อัตตกิลมถานุโยค ทางแห่งปัญญา 
ด าเนินด้วยปัญญา น าไปสู่ปัญญาอันพอดีที่จะให้ถึงจุดหมายคือ ความดับกิเลสและความทุกข์หรือ
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ความหลุดพ้นเป็นอิสระสิ้นเชิง ได้แก่ มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้น สัมมาสมาธิเป็นที่สุด  (พระพรหมคุณา
ภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) : 2548) 
 จากการศึกษาพบว่า ทางสายกลางนั้นถือว่าเป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติหรือการด าเนิน
ชีวิต เพ่ือความดีงาม จนกระทั่งเข้าถึงความสงบระงับพ้นทุกข์ไปได้ต้องอาศัยการปฏิบัติตามมรรคมี
องค์ 8 ประการ ที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้ เรียกว่า ไตรสิกขา หรือ ศีล สมาธิ และปัญญา สู่
การบูรณาการ ให้ครบทั้ง 3 ประการ แล้วนั้น  เป็นเส้นทางเดียว เท่านั้น ส าหรับผู้หวังความพ้นทุกข์ 
 
3. มัชฌิมาปฏิปทาในการปฏิบัติวิปสัสนาตามหลักสติปัฏฐาน 4 
   การปฏิบัติวิปัสสนาตามหลักสติปัฏฐาน 4 (ส .ม. (ไทย). 19/367 - 470/210 – 280) 
ได้แก่การมีสติก าหนดรู้ทางกาย  เวทนา  จิต  และธรรม  เมื่อขยายเป็นปรมัตถ์โวหารก็ได้ขันธ์ 5 
อายตนะ 12  ธาตุ 18  อินทรีย์ 22  อริยสัจ 4  ปฏิจจสมุปบาท 12 เรียกรวมกันว่า วิปัสสนาภูมิ  
และเมื่อย่อลงก็เหลือเพียงรูปและนาม ซึ่งเป็นอารมณ์ในการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาสติปัฏฐาน  
หมายถึง  การระลึกรู้อย่างมั่นคงในกาย  เวทนา จิต และธรรม  หรือธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสติ  ข้อ
ปฏิบัติมีสติเป็นประธาน  การตั้งสติก าหนดพิจารณาสิ่งทั้งหลายให้รู้เห็นเท่าทันตามความเป็นจริง  
การมีสติก ากับดูสิ่งต่าง ๆ และความเป็นไปทั้งหลาย โดยรู้เท่าทันตามสภาวะที่เกิดขึ้น  โดยไม่ถูก
ครอบง าด้วยความยินดียินร้ายด้วยแห่งอ านาจกิเลส (ฉันทนา อุตสาหลักษณ์ : 2549) อนึ่ง ขึ้นชื่อว่า
ภาวนาที่ไม่เนื่องด้วยกาย  เวทนา  จิต  ธรรม  หรือ สภาวธรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง  ย่อมไม่มี  ดังนั้น  
พึงทราบว่า  แม้ท่านเหล่าน้ัน  ได้ล่วงพ้นความโศกและความร าพันคร่ าครวญ  ด้วยทางสายนี้เอง   
แม้สันตติอ ามาตย์และนางปฏาจาราเหล่านั้น  ได้ล่วงพ้นความเศร้าโศกและความคร่ าครวญด้วย
หนทาง คือสติปัฏฐาน นี้ 
   กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน  หลักปฏิบัติว่าด้วยการพิจารณาก าหนดรู้อาการที่ปรากฏทาง
กาย คือเอาสติไปตั้งไว้ที่กายในอิริยาบถต่างๆ ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับอิริยาบถหลัก 4 ประการ คือ  
เดิน  ยืน  นั่ง  นอน (พระพุทธโฆสเถระ : 2548) 
  เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน เป็นการใช้สติพิจารณาก าหนดรู้อาการที่ปรากฏทางเวทนา
เมื่อปฏิบัติไปชั่วระยะหนึ่ง ถ้าเกิดเวทนา คืออาการปวด เจ็บ ก็ให้ก าหนดด้วยสติว่า ขณะนี้เวทนาได้
เกิดข้ึนแล้ว ให้ใช้สติพิจารณาจุดที่เจ็บปวดนั้น ก าหนดในใจว่า “ปวดหนอ”  หรือ “เจ็บหนอ” ตาม
สภาวะที่ปรากฏ  การเกิดเวทนามีวิธีก าหนดรู้ดังต่อไปนี้  
  (1)  ถ้ามีความสุข ก็ให้ก าหนด คือใช้สติระลึกว่า “สุขหนอ”  
  (2)  ถ้าเสวยทุกข์ หรือไม่สบาย ก็ใช้สติก าหนดว่า “ปวดหนอ” หรือ “ไม่สบายหนอ” 
 (3)  ถ้าเฉยๆ ไม่ทุกข์ ไม่สุข ให้ใช้สติก าหนดว่า “เฉยหนอ” 
 (4)  ถ้าสุขเจือด้วยอามิสคือ รูป เสียง กลิ่น รส การถูกต้องหรือสุขในทางใจอันเนื่องด้วย
กามคุณทั้ง 5 สุขทางใดทางหนึ่งก็ให้ก าหนดว่า “สุขหนอ” 
 (5)  นิรามิส  วา สุข  วา เมื่อเกิดความรู้สึกได้รับความสุขจากการปฏิบัติธรรมอย่างเดียวที่
ไม่เจือด้วยอามิส คือกามคุณก็ให้ก าหนดว่า “สุขหนอ”  
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 (6)  สมมิส  วา ทุกฺข  วา เมื่อรู้รสของทุกขเวทนาอันเนื่องมาจากกามคุณ มีรูป เสียง เป็น
ต้น ก็ก าหนดว่า “ไม่สบายหนอ” 
 (7)  นิรามิส  วา ทุกฺข  วา จิตที่รู้ชัดว่าบัดนี้เรารู้ทุกขเวทนา ไม่มีอามิสอันเกิดจากกิเลสที่มี
อยู่ในใจหรืออกุศลธรรมที่เกิดกับใจก็ให้ก าหนดว่า “ทุกข์หนอ” 
 (8)  สามิส  วา อทุกฺขมทุกฺข  วา เมื่อรู้ว่าไม่ทุกข์และไม่สุขในกามคุณก็ให้ก าหนดว่า “เฉย
หนอ” 
 (9)  นิรามิส  วา ทุกฺขมสฺข  วา เมื่อรู้รส ไม่สุข ไม่ทุกข์ ไม่อิงกามคุณก็ให้ก าหนดว่า  “เฉย
หนอ” 
 การก าหนดรู้เวทนานี้ ผู้ปฏิบัติวิปัสสนาต้องมีความอดทนค่อนข้างมาก เพราะถ้ามีความ
อดทนน้อยคอยเปลี่ยนอิริยาบถอยู่บ่อยๆ จะท าให้เสียสมาธิมากถ้าทนไม่ไหวจริงๆ ก็ควรก าหนด 
เวลาในการนั่งให้น้อยลงและค่อยๆ เพ่ิมไปทีละ 10–20–30 นาที เมื่อครบตามเวลาที่ตั้งใจไว้แล้วก็
ให้เปลี่ยนอิริยาบถไปเดินจงกรม  เมื่อเดินจงกรมครบตามก าหนดเวลาก็กลับมานั่ง พยายามเดินนั่ง
สลับกันไม่ควรจะเดินหรือนั่งอย่างเดียว เพราะจะท าให้อิริยาบถหรืออินทรีย์ 5 ไม่สม่ าเสมอกัน ถ้า
เป็นไปได้ควรเดินและนั่งให้เท่าๆ กันไปตั้งแต่เริ่มต้น  การตามก าหนดรู้เวทนานี้นับเนื่องในเวทนา
นุปัสสนาสติปัฏฐาน จะวางใจอย่างไรในเมื่อต้องเผชิญหน้ากับทุกขเวทนา ผู้ปฏิบัติต้องวางใจให้เป็น
กลาง อย่าไปอยากให้หาย อย่าไปอยากเอาชนะ อย่าไปอยากรู้ว่ามันจะดับหรือไม่ดับอย่างไร ให้ท า
หน้าที่เพียงแค่การเฝ้าดูอย่างมีสติเท่านั้น  
 วิธีการก าหนดเวทนามีอยู่ 3 ประการ  คือ  
 ประการที่ 1 การก าหนดแบบเผชิญหน้า คือ ตั้งใจก าหนดแบบไม่ท้อถอยตายเป็นตาย 
โดยเอาจิตไปจดจ่ออาการปวด จี้ลงไปบริเวณที่ซึ่งก าลังปวดมากที่สุด วิธีนี้ผู้ปฏิบัติจะค่อนข้างเหน็ด
เหนื่อยเพราะต้องใช้พลังจิตอย่างทุ่มเทและจดจ่อมากที่สุด แต่ก็มีประโยชน์ในการหยั่งเห็นทุก
ขลักษณะอย่างพิเศษของเวทนาได้เร็ว  
 ประการที่ 2 การก าหนดสู้แบบกองโจร คือ ตั้งใจก าหนดแบบจู่โจมในตอนแรกๆ พอ
รู้สึกว่าก าลังความเพียรมีน้อยก็ถอยออกมาเตรียมความพร้อมใหม่ เมื่อพร้อมแล้วก็เข้าไปก าหนดอีก
ครั้งหนึ่ง เช่น ขณะก าหนดปวดอยู่นั้น ความปวดกลับทวีความรุนแรงมากขึ้นจนไม่สามารถทนไหว 
จึงหยุดก าหนดรู้อาการปวด แต่เปลี่ยนไปก าหนดรู้อาการพอง-ยุบ หรืออารมณ์อ่ืนๆ แทนแต่ยังไม่ถึง
ขั้นที่ต้องเปลี่ยนอิริยาบถไปยืนหรือเดินในขณะนั้น 
 ประการที่ 3 การก าหนดสู้แบบถอยทัพหรือสังเกตการณ์ คือ เมื่อรู้สึกว่าปวดหรือเจ็บ
มากก็มิได้ไปก าหนดตอกย้ าลงไปอีก เพียงแต่ก าหนดรู้ดูด้วยสติปัญญาอยู่เฉยๆ เช่น ก าหนดว่า ปวด
หนอๆๆ เจ็บหนอๆๆ เม่ือยหนอๆๆ ชาหนอๆๆ หรือรู้หนอๆๆ เป็นต้น ไม่เน้นหรือย้ า  อุปมาเหมือน
ทหารที่เฝ้าดูข้าศึกอยู่บนที่สูง หรือหอสังเกตการณ์ไม่ได้ท าการสู้รบกับข้าศึกแต่ประการใด เพียงแต่
เฝ้าสังเกตการเคลื่อนไหวของข้าศึกเท่านั้น (พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ) : 2558) 
 จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือ วิธีพิจารณาการใช้สติก าหนดรู้อาการที่ปรากฏทางจิต ถ้า
ความคิดเกิดขึ้นในขณะที่ก าลังเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิ ความคิดนั้นจะเป็นไปในทางที่ดีหรือไม่ดีก็ให้
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ก าหนดสติว่า คิดหนอๆ ๆ การที่ความคิดเกิดขึ้นก็เพราะจิตจะนึกถึงความบกพร่องของตนเองจึงคิด
ลักษณะเช่นนี้ ควรเตือนจิตของตนว่า สิ่งที่ล่วงมาแล้วอย่าได้เก็บเอามาคิด สิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็อย่าคิด 
ขอให้ใช้สติก าหนดอยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุด โดยพิจารณาเห็นในจิตเนืองๆ ดังนี้   การปฏิบัติในข้อนี้ก็
เพ่ือจะก าจัดซึ่งความเห็นว่าเป็นของเที่ยง หรือบรรเทาเสียซึ่งความเที่ยงที่จะเข้าไปยึดไปถือความ
เที่ยงนั้น ไม่ว่าจะเป็นความเปลี่ยนแปลงอันใดที่เกิดขึ้นในชีวิต ผู้ปฏิบัติจะได้มองความเปลี่ยนแปลง
นั้น โดยไม่รู้สึกเสียใจอะไร จะอย่างไรก็ได้ เพราะพิจารณาแล้วว่าในชีวิตของคนเราย่อมมีความ
เปลี่ยนแปลง แล้วก็มองดูด้วยสติว่ามันเป็นอย่างนี้เอง การก าหนดต้นจิต เป็นการก าหนดรู้นามที่เป็น
ใหญ่ในกองสังขาร ซึ่งท าหน้าที่สั่งการควบคุมพฤติกรรมทั้งหมดของรูป เพ่ือให้โยคีบุคคลรู้เท่าทันจิต
ที่ต้องการเปลี่ยนจากอิริยาบถหนึ่งไปสู่อีกอิริยาบถหนึ่ง ใจจะน้อมว่าต้องการขึ้นมาก่อน เช่น จิต
อยากจะคู้ก็ก าหนด“อยากจะคู้หนอๆๆ” จิตอยากจะเดินก็ก าหนด “อยากจะเดินหนอๆ ๆ” เป็นต้น 
ให้ก าหนด 3 ครั้งเพ่ือให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ถ้าก าหนดครั้งหรือสองครั้งก็น้อยไป หากก าหนด
เกิน 3 ครั้งก็มากเกินไปท าให้เสียเวลา ค าว่า “อยาก” ในที่นี้มิได้สื่อความหมายที่เป็นตัณหาแต่เป็น
ความต้องการที่ประกอบด้วยกุศล เป็นความพอใจที่จะบ าเพ็ญภาวนากุศลในการปฏิบัติธรรม แต่
อย่างไรก็ตามผู้ปฏิบัติจะเริ่มฝึกการก าหนดต้นจิตเมื่อสมาธิเริ่มแก่กล้าเห็นรูป–นามเร่ิมปรากฏชัด 
กล่าวคือสามารถแยกรูปแยกนามได้ว่า รูปก็อย่างหนึ่ง นามก็อย่างหนึ่ง เมื่อโยคีมีจิตที่ว่องไวจึง
สามารถก าหนดต้นจิตได้ (ม.ม. (บาลี) 12/131/103) 
 การตามก าหนดรู้จิต ที่คิดน้อมไปหาหรือรับอารมณ์ในที่ไกลหรือใกล้ นักปฏิบัติควร เอา
ใจใส่เป็นพิเศษ เพราะการก าหนดรู้จิตนั้นเป็นของละเอียดอ่อนมาก ถ้าก าหนดไม่ถูกวิธีบางครั้ง ท า
ให้สับสนและฟุ้งซ่านมากขึ้น ประกอบกับอาจเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดความเครียด และอาการมึนตึง 
ของศีรษะได้ด้วย อันเป็นปัญหาและอุปสรรคของนักปฏิบัติบางท่าน ที่ขาดความเข้าใจในเรื่องการ
ปฏิบัติด้วยวิธีก าหนดรู้แบบนี้อย่างถูกต้อง ก่อนการก าหนดนักปฏิบัติต้องวางใจให้เป็นปกติเสมือน
หนึ่งไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาก่อน เพราะเมื่อไม่มีสภาวะลักษณะอย่างนี้ใจเราก็เป็นปกติ ไม่มีชอบหรือชัง 
แต่พอสภาวะนี้เข้ามาท าให้ใจเราเสียความเป็นปกติไป ฉะนั้น การก าหนดต้องดูด้วยสติปัญญาให้รู้
ตามความจริงที่เกิดขึ้น ไม่ต้อง ไปคิดปรุงแต่งหรือใส่ข้อมูลอ่ืนใดเข้าไปอีก ขอให้ก าหนดรู้อย่างเดียว 
มันเกิดอะไรคิดอะไรก็ให้ก าหนดรู้ไปตามนั้น เพราะเรามีหน้าที่ก าหนดรู้ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น 
เพ่ือให้เข้าถึงความจริง หรือรู้เท่าทันความเป็นจริงที่เกิดขึ้น จนสามารถถอนอุปาทานความยึดมั่นถือ
มั่นลงได้ เราไม่มีหน้าที่คิด แต่จิตมีหน้าที่คิด เรามีหน้าที่ก าหนดรู้ก็ให้ดูไปตามนั้น อย่าไปสร้างสิ่ง
ใหม่ให้เป็นปัญหาแก่ตัวเอง (ที.ม. (ไทย) 10/381/314 – 315) 
 ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานคือ สติตั้งมั่นพิจารณาเนืองๆ ซึ่งธรรม 5 หมวด คือ นิวรณ์ 5 
ขันธ์ 5 อายตนะ 12 โพชฌงค์ 7 อริยสัจจ 4 (ที.ม. (ไทย) 10/382-430/316-338) 
   แต่ละหมวด มีพระพุทธพจน์ว่า “ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเป็นภายในบ้าง 
ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเป็นภายนอกบ้าง ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งภายในท้ัง
ภายนอกบ้าง ย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือ ความเกิดขึ้นในธรรมบ้าง ย่อมพิจารณาเห็นธรรมดา คือ 
ความเส่ือมไปในธรรมบ้าง ย่อมพิจารณาเห็นธรรมดา คือ ทั้งความเกิดขึ้น ทั้งความเสื่อมไปในธรรม
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บ้าง ก็หรือสติของเธอที่ตั้งอยู่ว่าธรรมมีอยู่ แต่เพียงสักว่าเป็นที่รู้แต่เพียงสักว่าเป็นที่อาศัยระลึก  เธอ
ย่อมเป็นผู้อันตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่ด้วย ไม่ยึดถืออะไร ๆ ในโลกด้วย”  
   การปฏิบัติตามหลักมัชฌิมาปฏิปทา คือ การปฏิบัติตามองค์แห่งมรรค ที่เป็นไปเพ่ือ
ความดีงาม จนกระทั่งเข้าถึงความสงบระงับพ้นทุกข์ไปได้ต้องอาศัยการปฏิบัติตามมรรคมีองค์ 8 
ประการ ที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้  เรียกว่า  ไตรสิกขา  หรือ  ศีล  สมาธิ  และปัญญา สู่การบูร
ณาการ ให้ครบทั้ง 3 ประการ แล้วนั้น  เป็นเส้นทางเดียว เท่านั้น ส าหรับผู้หวังความพ้นทุกข์ คือ 
มรรค 4 ผล 4 นิพพาน 1  
   การปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาตามหลักสติปัฏฐาน 4  ต้องมีองค์ประกอบส าคัญ คือ  ให้มี
ความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ (องฺ.ทุก.  (ไทย)  20/180/129) ระลึกไปตามฐานที่ตั้งทั้ง 4 คือ กาย 
เวทนา จิต และธรรม อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นจนถึงหลับ  ในเรื่องนี้ พระสารีบุตรว่า“สารีบุตร ภิกษุใน
พระธรรมวินัยนี้ กลับจากบิณฑบาต ฉันเสร็จแล้ว นั่งขัดสมาธิ  ตั้งกายตรง  ด ารงสติมั่น  หวังอยู่ว่า  
จิตของเรายังไม่หลุดพ้นจากอาสวะ  เพราะยังไม่สิ้นอุปาทานเพียงใด เราจักไม่เพิกถอนจากการท า
วิปัสสนาเพียงนั้น” (ที.ปา. (ไทย)  11/273/218) ดังหลักฐานที่ปรากฏใน  สารีปุตตสุตตนิทเทส     (ขุ.ม. 
(ไทย)  25/25/219)  พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า  “ภิกษุทั้งหลาย  พวกเธอจงเที่ยวไปในแดนบิดาของ
ตนอันเป็นโคจรเถิด  ภิกษุทั้งหลาย  เมื่อพวกเธอเที่ยวไปในแดนบิดาของตนอันเป็นโคจร  มารก็จัก
ไม่ได้ช่อง  ไม่ได้อารมณ์  ภิกษุท้ังหลาย  แดนบิดาของตนอันเป็นโคจร เป็นอย่างไร คือ สติปัฏฐาน 4    
   สรุปว่า   การปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา คือ การปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐาน 4 ด้วยการใช้
วิริยะ สติ  สมาธิ และปัญญา  พิจารณาก าหนดรู้ รูป นาม คือ สภาวธรรมทางกาย  เวทนา  จิต  
และธรรม เพ่ือให้เกิดความประจักษ์แจ้งเห็นสภาวธรรมตามที่ปรากฏ  จนสามารถหยั่งรู้ถึงความ
เปลี่ยนแปลง แปรปรวนไปของสภาวธรรมทั้งหลายว่า เป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ไม่ใช่
สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขา  จนเกิดปัญญาญาณ  สามารถถ่ายถอนออกเสียซึ่งอภิชฌาและโทมนัส  
เป็นผู้ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไร ๆ ในโลกนี้ได้   
   สติปัฏฐาน 4 เป็นอารมณ์พระกรรมฐานของผู้ปฏิบัติวิปัสสนาภาวนามีความเกี่ยวเนื่อง
กับอริยมรรคมีองค์ 8 เพราะต้องใช้องค์ธรรมคือวิริยะ สติ สมาธิ และปัญญา เป็นเครื่อง
ประกอบการพิจารณาทางกาย เวทนา จิต และธรรม  ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า การเจริญสติปัฏฐาน ก็
คือ การเจริญ ศีล สมาธิ ปัญญาหรือเจริญมรรคมีองค์ 8 อันเป็นมัชฌิมาปฏิปทา คือ ข้อปฏิบัติอันป็
นทางสายกลาง  เมื่อผู้ปฏิบัติธรรมด าเนินไปตามทางสายกลางนี้เช่นนี้ แล้วตั้งสติระลึกรู้สภาวธรรม 
(รูปนาม) ปัจจุบันที่ปรากฏทางทวารทั้ง 6 ก็จะเห็นทุกสิ่งตามความเป็นจริง เกิดญาณปัญญาที่รู้แจ้ง
พระนิพพานได้ ดังพระพุทธด ารัสที่ตรัสไว้ในธรรมจักกัปปวัตตนสูตรว่า มชฺฌิมา ปฏิปทา จกฺขุกรณี 
ญาณกรณี (ทางสายกลางอันท าให้เกิดจักษุ อันท าให้เกิดปัญญา)  
   มัชฌิมาปฏิปทาในอริยมรรคมีองค์ 8 นี้เป็นเหตุปัจจัยให้เกิดวิปัสสนาปัญญาก่อน 
ภายหลังต่อมายังเป็นปัจจัยให้เกิดมรรคญาณ เมื่อวิปัสสนาปัญญามีก าลังแก่กล้าขึ้น ผู้ปฏิบัติธรรม ก็
จะบรรลุถึงมรรคญาณ ผลญาณและนิพพานในที่สุด   
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การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามวิถีพุทธของพระสงฆ์ 
ในจังหวัดสุพรรณบุรี 

THE STRATEGY TO BUILD-UP STRONG COMMUNITY BY WAYS OF 
BUDDHIST MONK IN SUPANBURI PROVINCE 

 

พระครูสมุห์วรวิทย์ ผาสุโก (ดุษฏีพฤฒิพันธุ์) 
Phrakhrusamu Woravit Pasuko (dutsadeephuttipun) 

 
บทคัดย่อ 

 บทความวิชาการ นี้มุ่งแสดงให้เห็นถึง การมีวัฒนธรรมร่วมกันเป็นพื้นฐานเชื่อมโยงจิตใจ
ให้คนในชุมชนชนเกิดความเข้มแข็งเพ่ือพัฒนาไปสู่การแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน ท าให้
ชุมชนมีความสามารถที่จะพ่ึงพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีความคิดริเริ่ม  ทักษะ
ความรู้ ในการแก้ปัญหาชุมชนบนพื้นฐานของการพึ่งตนเองของชุมชนให้มากท่ีสุดเท่าที่จะท าได้  
  ชุมชนในอ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรีนั้น นับว่ามีความเข้มแข็งเป็นอย่างยิ่งคนใน 
ชุมชนมีความรักสามัคคีในการอนุรักษ์ตลาดร้อยปี ซึ่งเป็นศูนย์รวมวิถีชีวิตของคนในชุมชน ตั้งแต่
อดีตถึงปัจจุบัน โดยมีพระสงฆ์เป็นศูนย์รวมของความศรัทธา ท าหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน กิจการ
ต่างๆ ทางพระพุทธศาสนา เพ่ือให้คนในชุมชน เกิดปฏิสัมพันธ์ต่อกัน อีกทั้ง ยังท าหน้าที่ในการ
ส่งเสริมพัฒนาจิตใจของคนในชุมชนให้เข้มแข็ง และได้พัฒนาต้นกล้า หรือเยาวชนของชุมชนเป็นคน
ดีศรีสุพรรณ ซ่ึงนับว่าพระสงฆ์นอกจะส่งเสริมความเข้มแข็งของคนในชุมชนแล้วยังได้บ่มเพาะปู
พ้ืนฐานให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ มีความเข้มแข็งทางจิตวิญญาณสามารถสืบสานวัฒนธรรม วิถีชีวิต
ของคนในชุมชนให้เข้มแข็งสืบต่อไป 
ค าส าคัญ : การเสริมสร้าง ; ชุมชนเข้มแข็ง ; พระสงฆ์ ; สุพรรณบุรี 
 

ABSTRACT 

 The study found that having a common culture that is fundamentally 
linked to people in the community was strengthened to develop into solving the 
problems arising in the societies with the harmony. The community has the ability 
to self-sufficiency and a better quality of life. The heightened knowledge to solve 
problems on the basis of community self-reliance of a community as much as 
possible. 
                                                           

 ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 
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 People in the community have a passion for the preservation of the unity 
of the marketing year. Which is the center of life in the community. From the past 
to the present the priest is the center of faith. Act Promoting the Buddhist. So that 
people in the community Born interactions It also serves to promote the spiritual 
development of the community is strengthened. And the development seedlings 
or the youth of the community is a good Srisuphanthavorn. Which is to foster a 
strong Buddhist monks outside of the community, but also nurture a foundation for 
young people. There is a strong spiritual can culture Life in the community to 
continue to strengthen. 
Keyword: to build-up; the Strengthening of the Communities; Monks; Supanburi  
 
1 บทน า 
 ชุมชน จัดได้ว่าเป็นรากฐานส าคัญของสังคม เพราะชุมชนหมายถึงกลุ่มคนที่มีความ
ผูกพันกันตั้งแต่ระดับครอบครัว เพื่อนบ้าน มีความเอ้ืออาทร รักและปรารถนาดีต่อกัน  เป็นพ้ืนฐาน
ที่กล่อมเกลาจิตใจคนในสังคม การที่จะสร้างชุมชนให้เข้มแข็งได้นั้น ย่อมมาจากหลายปัจจัยที่ส าคัญ
คือ คนในชุมชนย่อมมีศีลธรรม  มีจิตส านึกร่วมกันในการพัฒนาส่วนรวม  มีการแบ่งปันกัน  ชุมชน
ต้องปลอดอบายมุข จึงเน้นความส าคัญด้านจิตใจเพราะคนที่มีจิตใจดีมีจิตส านึกทางศีลธรรม เมื่อท า
กิจกรรมร่วมกัน  ย่อมมีความเข้าใจกัน  เห็นอกเห็นใจเกื้อกูล  แบ่งปันกัน  เห็นความส าคัญของผู้อ่ืน  
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ในทางกลับกันหากคนปราศจากศีลธรรม  การมารวมตัวกันท างาน
ส่วนรวม ร่วมกันอาจเกิดความไม่เข้าใจกัน เช่น อาจจะมีความขัดผลประโยชน์กัน  ในกรณีที่งาน
ของส่วนรวมมีผลประโยชน์ด้านการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย คนที่ขาดศีลธรรม  มักคิดเอาเปรียบ
ผู้อ่ืนนึกถึงประโยชน์ส่วนตนก่อนส่วนรวม  และอาจขัดแย้งกับคนที่ขาดศีลธรรม  มักคิดเอาเปรียบ
ผู้อ่ืนนึกถึงประโยชน์ส่วนตนก่อนส่วนรวม  และอาจขัดแย้งกับคนที่มีศีลธรรม ในที่สุดก็จะเกิดการ
เกลียดชังกัน  ทะเลาะเบาะแว้งและไม่ให้ความร่วมมือต่อกัน สภาพสังคมหรือชุมชนจึงเกิดปัญหา
ตามมา ซึ่งมีทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพ่ือป้องกันความขัดแย้งที่จะพึงเกิดขึ้นใน
สังคม สามารถสร้างทัศนคติบวกต่อมุมมองในการด าเนินชีวิต การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน การรับผิดชอบต่อ
สังคม เป็นสมาชิกที่ดีต่อครอบครัว องค์กรและสังคม (บุษกร วัฒนบุตร : 2558) 
 ปัจจุบันรัฐบาลได้เล็งเห็นความส าคัญของชุมชน และมีการก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน
เกี่ยวกับความเข้มแข็งของชุมชน โดยผลักดันการจ าหน่ายผลิตผลในครัวเรือน และการรวมกลุ่มกับ
การผลิตเพ่ือจ าหน่ายในรูปแบบของธุรกิจชุมชน อันจะส่งผลให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งสามารถ
พ่ึงพาตนเองได ้ลักษณะของชุมชนเข้มแข็งกล่าวคือ 1) มีความพึงพาอาศัยกัน 2) พ่ึงพาตนเองได้ 3) 
ควบคุมจัดการปัญหาในชุมชนได้ 4) เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับสัญญา สัญญาวิวัฒน์ 
ได้กล่าวโดยสรุปว่า ชุมชนเข้มแข็งประกอบด้วย 1) เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ กล่าวคือ การที่ชุมชน 
(คนในชุมชน) มีการเรียนรู้ และรู้เท่าทันข่าวทั้งเศรษฐกิจ สังคมการเมือง รวมทั้งชุมชนมีการเพ่ิมพูน
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ความรู้ในด้านต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ 2) เป็นชุมชนที่มีการจัดการตนเองด้วยระบบการบริหารจัดการ
ในกิจกรรมที่ส าคัญ 4 ประการ คือ การวางแผนการจัดกระบวนขององค์กรภายในชุมชน การลงมือ
ปฏิบัติตามแผนงาน และมีการประเมินผล 3) เป็นชุมชนที่มีจิตวิญญาณ กล่าวคือ ชุมชนมีจิตส านึก 
มีจิตวิญญาณซึ่งอาจหมายถึงความภักดี ความรัก ความหวงแหน ความรู้สึกเป็นเจ้าของในชุมชน โดย
มีสิ่งยึดเหนี่ยวร่วมกันในชุมชน 4) เป็นชุมชนที่มีสันติภาพ กล่าวคือ การเป็นชุมชนที่มีความสงบสุข 
คนในชุมชนมีจิตใจที่เยือกเย็น มีคุณภาพ และคุณธรรม (สัญญา สัญญาวิวัฒน์ : 2543)   
 พระสงฆ์ คือ พระภิกษุผู้มีหน้าที่ในการส่งเสริมท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา ให้
เจริญรุ่งเรืองสร้างศรัทธาแก่พุทธศาสนิกชน  สร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงให้กับ
พระพุทธศาสนา ส่งเสริมและท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาให้เจริญยั่งยืนสืบต่อไป (พระครูวินัยธรจักรี 
ศรีจารุเมธีญาณ : 2559) ทั้งนี้เพราะพระสงฆ์เป็นผู้มีความสามารถ และทรงคุณค่าในการพัฒนา
ชุมชน เป็นที่ไว้วางใจ ในการท างาน นอกจากนี้ พระสงฆ์ยังมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านการศึกษา 
การอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน รวมถึงการปลูกฝังความรู้ทางพระพุทธศาสนาให้แก่เด็ก และ
เยาวชนในชุมชน กล่าวได้ว่าการเสริมสร้างชุมชนให้ความเข้มแข็งได้นั้น พระสงฆ์มีส่วนส าคัญในการ
ขับเคลื่อน โดยอาศัยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาผ่านวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นเผย
แผ่ปลูกฝังศีลธรรม ในการอยู่ร่วมกันของสังคมให้เกิดความสุขสงบตามที่ได้รับการถ่ายทอดจากใน
อดีต ดังค าสอนที่พระพุทธเจ้าตรัสๆ สอนไว้ว่า“ภิกษุทั้งหลาย...พวกเธอจงจาริกไป เพ่ือประโยชน์สุข
แก่ชนจ านวนมาก เพ่ืออนุเคราะห์ชาวโลก เพ่ือประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์
...จงแสดงธรรมมีความงามในเบ้ืองต้น มีความงามในท่ามกลาง และมีความงามในที่สุด จงประกาศ
พรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วน...” (วิ.ม. (ไทย) 4/32/40)  จาก
ค าสอนในเบื้องต้นจึงนับว่าเป็นรากฐานส าคัญที่เป็นแนวทางให้พระสงฆ์ได้ประพฤติปฏิบัติสืบต่อกัน
ผ่านยุคสมัยต่างๆ ในการสร้างชุมชนความเข้มแข็งให้กับชุมชนโดยอาศัยหลักธรรมทางพระพุทธ 
ศาสนา เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจสร้างความสงบสุขให้กับชุมชนการด ารงอยู่ ซึ่งพระพุทธศาสนาจ าเป็น 
ต้องมีผู้ที่ท าหน้าที่ในการเผยแผ่หลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาอยู่อย่างต่อเนื่อง และจ าเป็น 
ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม ดังนั้นในการเผยแผ่พระพุทธ 
ศาสนาจึงจ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์ในการเผยแผ่เพ่ือให้งานเผยแผ่นั้นส าเร็จผล  (พระครูญาณเพชร
รัตน์ (เทวินทร์ ปิยทสฺสี) : 2557)   
 ชุมชนสามชุก ซึ่งเป็นที่ที่เก่าแก่และมีความส าคัญ ทางด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี
อย่างมากแห่งหนึ่งในบริเวณฝั่งตะวันตกสามเหลี่ยมแม่น้ าเจ้าพระยาพบหลักฐานสามชุกในขณะนั้น
นับว่าเริ่มมีลักษณะของการเป็น “เมืองทางน้ า” เพราะเป็นท่าจอดเรือที่ชาวกะเหรี่ยงลาวละว้าจะ
น าเกวียนบรรทุกของป่ามาขายแลกกับสินค้าที่ชาวเรือน ามาจากทางใต้ที่บริเวณท่าน้ าเป็นตลาดมี
เรือมาจอดมากมาย เพ่ือรับส่งข้าวจากโรงสีต่างๆ เป็นท่าขนาดใหญ่เกวียนล้อขึ้นลงได้สะดวกเรียกว่า 
“ท่ายาง” ระหว่างรอสินค้าพวกพ่อค้าตัดไม้ไผ่มาสานเป็นภาชนะส าหรับใส่สินค้าเรียกว่า “กระชุก” 
หรือ “สีชุก” ต่อมาชาวบ้านละแวกนี้จึงพากันเรียกว่า “บ้านกระชุก” หรือ “บ้านสามชุก” และมี 



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560782

“วัดสามชุก” เป็นศูนย์กลางของชุมชนหลายๆหมู่บ้าน เพราะตั้งอยู่ท่ามกลางชุมชนขนาดใหญ่ มีรอย
พระพุทธบาทสี่รอยในอาคารมณฑปเก่าเป็นวัดส าคัญของชุมชน 
 ชุมชนสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ส่วนมากมีอาชีพเกี่ยวกับเกษตรกรรมเป็นหมู่บ้าน
ประหยัดพลังงาน มีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ได้มีการด าเนินกิจกรรมลดรายจ่ายเพ่ิมรายได้
ให้กับครอบครัว พออยู่ พอกิน โดยการปลูกพืชผักสวนครัว การท าขนมไทย การท ากับข้าวไทย
โบราณ การท าน้ าหมักชีวภาพ ปัจจุบันยาเสพติด เป็นสิ่งที่ก าลังแพร่หลายมากในสังคมไทย
โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ทุกฝ่าย
จะร่วมมือกัน การจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ จึงเป็นที่ส าคัญที่จะป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชน เข้าไปพัวพันกับยาเสพติดประกอบกับ
ปัจจุบันเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ห่างไกลพระพุทธศาสนา เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจท าให้ ทั้งนี้
เพราะว่าสภาพสังคมการเมือง และเศรษฐกิจ ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ครอบครัว
ไม่มีเวลาอบรมสั่งสอน บ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุตรหลานวัดจึงจ าเป็นต้องตั้งรับให้ทันต่อ
สภาพปัญหาที่เกิดมีขึ้น เพ่ือเสริมสร้างการจัดการวัดให้เกิดสันติสุขต่อไป (พระวีระศักดิ์ ชยธมฺโม : 
2558) 
         ดังนั้นการเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งนั้น  บุคคลที่มีบทบาทมากในชุมชนคือพระสงฆ์ 
ตามโครงสร้างที่ได้น าเสนอนี้ ผู้เขียนท างานในฐานะพระสงฆ์ ได้พบเห็นความส าคัญของพระสงฆ์ที่มี
บทบาทการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแตกต่างกันไปผู้เขียนจึงเกิดแรงจูงใจ
ที่จะศึกษาถึงการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามวิถีพุทธของพระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยจะ
ศึกษาเฉพาะกรณีของของพระสงฆ์ในเขตอ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี จะน าไปเป็นแนวทาง
ส่งเสริมและพัฒนาพระสงฆ์ให้สามารถแสดงบทบาทการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
อย่างเต็มศักยภาพต่อไป 
 
2. สภาพการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามวิถีพุทธของพระสงฆ์ใน จังหวัดสุพรรณบุรี 
 กลุ่มบุคคลหลายๆ กลุ่มมารวมกันอยู่ในอาณาเขตและภายใต้กฎหมายหรือบังคับ
เดียวกัน โดยมีแบบแผน การด าเนินชีวิตในแนวทางเดียวกัน เช่น ภาษา ขนมธรรมเนียม ประเพณี 
กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือมีวัฒนธรรมร่วมกันเป็นพ้ืนฐานเชื่อมโยงจิตใจพาคนในชุมชนอันจะส่งผลให้
ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง เป็นสิ่งที่แสดงถึงความสามารถของแต่ละชุมชนที่รวมตัวกันของคนในชุมชนไม่
ว่าจะเป็นในเมืองหรือในชนบททั้งที่รู้จักกันโดยมีพ้ืนฐานของความมีจิตส านึกที่ต้องการจะมีส่วนร่วมใน
การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน มีความสมานสามัคคี มีความรัก มีน้ าใจ 
มีความเอ้ืออาทรต่อกันโดยไม่มีการแบ่งแยกชนชั้น ฐานะ สามารถที่จะวิเคราะห์ปัญหา วิเคราะห์
ทางเลือก และตัดสินทาง เลือกน าไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ส าเร็จ พัฒนาไปสู่การแก้ไขปัญหาอ่ืนๆ ที่
เกดิขึ้นในชุมชน ท าให้ชุมชนมีความสามารถที่พ่ึงตนเอง อย่างมีศักดิ์ศรี มีความภูมิใจ และมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีข้ึน  
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 องค์ประกอบของชุมชนเข้มแข็ง มีหลากหลายแนวคิด หลายระดับ ซึ่งเริ่มจากกลุ่ม 
องค์กรชุมชน หรือองค์กรชาวบ้าน ที่อาจมุ่งประโยชน์เฉพาะกลุ่มน ามาสู่ลักษณะความร่ วมมือที่
หลากหลายเป็น “พหุภาคี หรือประชาคม” ที่เคลื่อนย้ายการมุ่งผลประโยชน์เฉพาะกลุ่มมาสู่ภาค
สาธารณะและมีความเป็นเจ้าของพ้ืนที่หรือกิจกรรมมากยิ่งขึ้น และท้ายสุดมีการน าเสนอภาคสังคม
ชุมชนในอุดมคติ คือ “แนวคิดประชาสังคม” ที่มุ่งการพัฒนาสู่ภาคสังคมโดยรวมหรือภาคสาธารณะ 
อย่างไรก็ตามส่วนที่มีความคล้ายคลึงกันของแนวคิดทั้งสามคือ ศักยภาพในการพ่ึงพาตนเอง 
อุดมการณ์ร่วม และความร่วมมือเพ่ือมุ่งพัฒนาสู่คุณภาพชีวิตที่ดี (ประเวศ วะสี : 2540) 
 ปัจจัยที่สร้างชุมชนเข้มแข็งได้นั้น ต้องพัฒนาแบบองค์รวม โดยพัฒนาคน ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ การพัฒนาองค์กรต้องกระท าโดยคนในชุมชน ซึ่งเป็นผู้ทีมีความรู้สึก 
มีปัญหา มีความต้องการในการแก้ปัญหาร่วมกัน รวมทั้งมีความรัก ความเอ้ืออาทร จริงใจต่อกัน
ภายใต้ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และความต้องการที่แท้จริงของชุมชน จึงจะท าให้
ชุมชนมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ระบบเศรษฐกิจแบบพ่ึงตนเองนี้ เป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการ
จัดการทรัพยากร วิถีชีวิตชุมชน โครงสร้างทางสังคม ค่านิยม การศึกษาเรียนรู้รวมทั้งความสัมพันธ์
เชิงสังคม และระดับการปฏิสัมพันธ์ของชุมชน จึงนับเป็นปัจจัยหลักที่ท าให้ชุมชนเข้มแข็งกลุ่มคน  
ชมรม  หรือสมาคมทุกอย่างต้องเป็นการคิดขึ้นเองของประชาชนไม่ว่าจะเป็นความคิดริเริ่ม  ความ
ต้องการทักษะความรู้  ทุน  แรงงาน  ทรัพยากร  ชุมชน  โดยการแก้ปัญหาชุมชนบนพ้ืนฐานของ
การพ่ึงตนเองของชุมชนให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ (พินิจ ลาภธนานนท์ : 2529)  
 ตลาดร้อยปีสามชุก ในวันนี้ น้อยคนในกลุ่มผู้นิยมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ไม่รู้จักกลุ่ม
เรือนแถวไม้ที่เกาะกลุ่มรวมตัวกันเป็นศูนย์กลางของย่านการค้าในชุมชนริมแม่น้ าสุพรรณบุรี หรือแม่
น้ าท่าจีนของอ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี โดยปัจจุบันนับว่าเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม
ที่ส าคัญเป็นล าดับต้นควบ คู่ไปกับบึงฉวากที่เป็นแหล่งพักผ่อนและนันทนาการ ทั้งเยี่ยมเยือนของ
กลุ่มคนในพ้ืนที่ของจังหวัดสุพรรณบุรี หรือผู้แวะเวียนเยี่ยมชมจากภายนอกไม่ว่าจะเป็นการเดิน
ทางผ่านเพ่ือเข้าสู่ พ้ืนที่ภาคเหนือ รวมทั้งกลับลงสู่กรุงเทพมหานคร หรือมีจุดมุ่งหมายโดยตรงสู่
ตลาดร้อยปีสามชุกก็ตาม สิ่งเหล่านี้ท าให้สถานที่แห่งนี้มีความหมาย มีคุณค่า มีลมหายใจและความ
มีชีวิตชีวาคืนกลับมาอีกครั้งนับจากวันวานของอดีตที่เคย รุ่งเรืองเมื่อครั้งเป็นศูนย์กลางการค้าแห่ง
หนึ่งของจังหวัดสุพรรณบุรี (รุจ รัตนพาหุ : 2547)  
 ประเด็นข้างต้นนี้เป็นส่วนส าคัญท่ีท าให้ เกิดจิตส านึกของความหวงแหนทรัพยากรที่เป็น
ที่หล่อเลี้ยงชีวิตของกลุ่มคนใน พื้นที่ แม้มีบ้างบางส่วนที่ยอมรับเงื่อนไขการเปลี่ยน แปลง ด้วยเหตุนี้
จึงเกิดปรากฏการณ์ของมิติด้านการอนุรักษ์ชุมชน ด้วยวิถีทางการจัดการโดยชุมชน มี ดร.สมเกียรติ 
อ่อนวิมลร่วมให้ค าปรึกษาในทิศทางการปรับปรุงสภาพชุนชนพร้อมทั้งการอนุรักษ์ วิถีชีวิตทรัพยากร
ที่เป็นทุนเดิมมีมาตั้งแต่อดีต เผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปเห็นคุณค่าและความส าคัญ ของประวัติ 
ศาสตร์ สถาปัตยกรรม ตลอดจนวัฒนธรรมของตลาดริมน้ า เพ่ือส่งเสริมให้เกิดมิติทางด้านการ
ท่องเที่ยว อันจะเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น 
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 ตลาดเก่าอายุกว่า 100 ปีของสามชุก ปัจจุบันได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมที่ส าคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสุพรรณบุรี และในแต่ละสัปดาห์จะมีนักท่องเที่ยวเดินทาง
มาเท่ียวที่นี่จ านวนมาก โดยเฉพาะช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ กล่าวได้ว่าท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง
ของความเจริญ และการขนส่งแม้จะท าให้วิถีชีวิตของชุมชนสามชุกเปลี่ยนแปลงไป แต่เพราะความ
เข้มแข็งของชุมชนยังช่วยกันอนุรักษ์วิถีชีวิต และวิถีชุมชนไว้ได้ อีกทั้งยังสามารถน ามาเป็นจุดดึงดูด
นักท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วย (พงษ์วิน ชัยวิรัตน์ : 30 เมษายน 2558) 
 
3. แนวคิด ทฤษฎีและหลักพุทธธรรมเพ่ือเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามวิถีพุทธ 
  ชุมชน หมายถึง กลุ่มบุคคลหลายๆ กลุ่มมารวมกันอยู่ในอาณาเขตและภายใต้กฎหมาย
หรือบังคับเดียวกัน โดยมีแบบแผน การด าเนินชีวิตในแนวทางเดียวกันเช่น ภาษา ขนมธรรมเนียม 
ประเพณี กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือมีวัฒนธรรมร่วมกันเป็นพ้ืนฐานเชื่อมโยงจิตใจพาคนในชุมชนอันจะ
ส่งผลให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง ได้แก่ 1) ชุมชนที่เป็นชุมชน เรียนรู้ (Learning Organization)   2) 
เป็นชุมชนที่รู้จักจัดการตัวเอง (Community Management) 3) เป็นชุมชนที่มีจิตวิญญาณ 
(Spirituality) 4) เป็นชุมชนที่มีสันติภาพ (Peaceful) (โกวิทย์ พวงงาม : 2553) ความเข้มแข็งของ
ชุมชนมีพ้ืนฐานของความมีจิตส านึกที่ต้องการจะมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ที่จะแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนด้วยความสามัคคี สามารถที่จะวิเคราะห์ปัญหา ทางเลือก และตัดสิน
ทางเลือกน าไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ส าเร็จพัฒนาไปสู่การแก้ไขปัญหาอ่ืนๆ  ที่เกิดขึ้นในชุมชนท าให้
ชุมชนมีความสามารถที่พ่ึงตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  นอกจากนี้ยังมีปัจจัยที่จะสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนได้นั้น จะต้องพัฒนาแบบองค์รวม (Holistic) โดยพัฒนาคน ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ การพัฒนาองค์กรต้องกระท าโดยคนในชุมชน ซึ่งเป็นผู้ทีมีความรู้สึก 
มีปัญหา มีความต้องการในการแก้ปัญหาร่วมกัน รวมทั้งมีความรัก ความเอ้ืออาทร จริงใจต่อกัน
ภายใต้ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และความต้องการที่แท้จริงของชุมชน จึงจะท าให้
ชุมชนมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
  การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอาศัยอยู่บนพื้นฐานของกระบวนการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนโดยในแต่ละชุมชนจะมีการพัฒนาไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนในมิติต่างๆ เช่นมิติ
ทางด้านเศรษฐกิจมิติทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ มิติทางด้านสังคม และมิติทางด้านวัฒนธรรม ซึ่ง
ในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนนั้น อาจพัฒนาความเข้มแข็งได้เพียงบางมิติเท่านั้น เนื่องจาก
เงื่อนไขและกระบวนการที่น าไปสู่ความเข้มแข็งในแต่ละมิติของแต่ละชุมชนมีความแตกต่างกัน ใน
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพ่ือเป็นฐานรองรับการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมพร้อมกันทุกด้าน 
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงภาคีการพัฒนาต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ จึง
ต้องผนึกก าลังด าเนินงานการเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง 
ด้วยการกระตุ้นและสร้างกระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วมรวมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมให้
ชุมชนร่วมกันคิด ร่วมกันท าและมีการเรียนรู้เพ่ือช่วยเหลือซึ่งกันและกันอันจะน าไปสู่การพัฒนาที่
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ยั่งยืนในระยะยาว ทั้งนี้มีกิจกรรมหลักที่ด าเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การส่งเสริม
กระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในลักษณะ “ร่วมคิด ร่วมท า และร่วมเรียนรู้” เพ่ือ
ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ประกอบด้วยกระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนได้มีการ
เรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์เพ่ือการพัฒนาอาชีพและเศรษฐกิจชุมชน การพัฒนาสวัสดิการ
สังคมและสวัสดิภาพของชุมชนการฟ้ืนฟูอนุรักษ์และจัดการทัพยากรธรรมชาติของชุมชน การค้นหา
ศักยภาพและการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนการจัดท าแผนความต้องการของชุมชน รวมทั้ง
การสร้างประชาคมภายในชุมชนและการสร้างเครือข่ายของชุมชน 
 
4. การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง  
  การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง สรุปได้ว่าจังหวัดสุพรรณบุรีมีพ้ืนฐานทางประวัติศาสตร์ที่
ส าคัญอีกทั้งมีความอุดมสมบูรณ์  และประชาชนในพ้ืนที่ต่างก็มีความภาคภูมิใจในจังหวัดของตน 
สะท้อนให้เห็นถึงความเข้มแข็งของชุมชนในจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้วิจัยจึงได้ลงศึกษาพ้ืนที่ชุมชนบ้าน
สามชุกซ่ึงนับว่าเป็นหนึ่งในตัวอย่างชุมชนที่เข้มแข็งในจังหวัดสุพรรณบุรี 
 พระพุทธศาสนาเน้นการพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งต้องพัฒนาเริ่มต้นจาก จากปัจเจกบุคคล
ก่อนแล้วไปสู่สังคม ประเทศชาติประชาชาวโลกตามล าดับ ดังนั้น คนจะดีได้ต้องดีมาจากภายในคือ
จิตดี (คิดดี) แล้วออกมาสู่ภายนอกคือพูดดี และท าดี ผลที่ออกมาจึงเป็นผลดี(กรรมดี) ทั้งส่วนตน
และส่วนรวมอย่างแน่นอน ควรมีหลักธรรมในพระพุทธศาสนา คือ สังคหวัตถุ 4 ประการ คือ ทาน 
ปิยวาจา อัตถจริยา สมานัตตา และตั้งมั่นอยู่ในศีล 5 ถ้าเราได้เข้าไปชี้คุณ ในคุณธรรมเหล่านี้ พร้อม
ทั้งศีล 5 ได้มีกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนือง ก็จะเป็นเหตุให้เกิดความรัก ความเข้าใจกัน มีความห่วงใย
กัน เกื้อกูล ดูแล สุข ทุกข์ คนในชุมชนเดียวกันอย่างเข้มแข็ง 
 บทบาทของพระสงฆในการพัฒนาชุมชนนั้น ในอดีตถือว่าพระสงฆ์ความส าคัญอย่างมาก
ในการพัฒนาชุมชน เรียกได้ว่าเป็นที่ปรึกษาและให้แนวทางในการด าเนินชีวิต โดยพระสงฆ์ก็น า
หลักธรรมในพระพุทธศาสนามาบอกต่อ ด้วยความเคารพและศรัทธาเป็นหลักส าคัญท าให้สังคมมี
ความเป็นอยู่กลมกลืนแบบวิถึพุทธ ชีวิตก็เรียบง่ายปัญหาก็น้อย สังคมก็เข้มแข้ง ค าว่าสังคมเข้มแข้ง
ในที่นี้ คือสังคมสันติสุขอยู่อย่างพอเพียง ยินดีในสิ่งที่ตนได้ พอใจในสิ่งที่ตนมีรูปแบบการชุมชน
เข้มแข็งโดยใช้หลักธรรมบูรณาการกับแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ การมีส่วนร่วมที่
สนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งแบบไตรภาคี ได้แก่ องค์กรชุมชน องค์กรภาครัฐ องค์กรภาคีสนับสนุน 
ระบบสนับสนุนชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนเกิดจากการรวมตัวของผู้คนทั้งในชนบทและในเมือง ในหมู่บ้าน
และระหว่างหมู่บ้าน  อ าเภอ จังหวัด ในอาชีพหนึ่งหรือในความสนใจร่วมกันของคนหลายอาชีพจาก
หลายแห่งหลายพื้นท่ีการรวมตัวกันดังกล่าวมีทั้งที่เป็นมูลนิธิ เป็นสหกรณ์  สมาคม หรือรูปแบบอ่ืนๆ 
ที่ไม่ได้จดทะเบียน รวมกันเป็นกลุ่มอาชีพ เป็นชมรม  มีกติกาหลักการและกฎเกณฑ์ของการอยู่
ร่วมกัน  
  การส่งเสริมกระบวนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยพัฒนาศักยภาพให้คนใน
ชุมชนรวมกลุ่มกัน ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมเรียนรู้ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรักษาผลประโยชน์เสริมสร้าง
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ความเข้มแข็งของชุมชนมีการจัดท าประชาคมแผนพัฒนาเทศบาล และแผนชุมชน กิจกรรมพัฒนา
ของชุมชนที่รวมตัวกันจัดแผนขึ้น ตามที่คนในชุมชนต้องการสามารถแก้ปัญหาของชุมชนได้ โดยคน
ในชุมชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมก าหนดแนวทาง มีเป้าหมายแนวทางที่ชัดเจน พัฒนาให้คนในชุมชนอยู่ดี
มีสุข เป็นอาสาสมัคร แนะน าให้ความรู้กับคนในชุมชน มีความรู้ดูแลตนเองและครอบครัว  
   
5. สรุป 
 สามารถสรุปได้ว่า การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง นั้นจะต้องมีความรักความสามัคคี มีน้ า
หนึ่ง ใจเดียวกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยมีพระสงฆ์เป็นผู้น าท ากิจกรรมต่าง เช่น ท าวัตรสวด
มนต์ อบรมธรรมะตามสมควร มีการให้ประชาชนและเยาวชนสมาทานศีล ปฏิบัติกรรมฐานอยู่
เนืองๆ ภาพสะท้อนท าให้เห็นว่า ชุมชนมีความเข้มแข็ง ปราศจากอบายมุขต่างๆ มีวิถีชีวิตดีขึ้น มี
ธรรมะเป็นที่พึง โดยเฉพาะงานของวัด ช่วยกันขับเคลื่อน ธ ารงเพ่ือพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดี 
 การแสดงบทบาทของพระสงฆ์ในการเพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชนส าเร็จได้เพราะ
ความสามัคคีของประชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นการแสดงบทบาทในการจัดการต้องอาศัย
ความร่วมมือจากหลายฝ่ายเข้ามาเป็นส่วนส าคัญในการเพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ต่อไปเนื่องจาก
เงื่อนไขและกระบวนการที่น าไปสู่ความเข้มแข็งในแต่ละมิติของแต่ละชุมชนมีความแตกต่างกัน 
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Methods of Teaching English as a Second Language Including Guidelines for 
Language Teaching 

 
Phattanaphong  Tira 

 
Abstract 

 At present, many countries prioritized the importance of the teaching 
English as Second Language. Due to the advance of science, technology, and 
transportation, many countries were close to each otherand It became necessary to 
use the English language in communication.  So, in order to promote the use of 
English learning efficiently, it was essential for everyong to know varying methods of 
teaching English as a Second Language. The teaching of English as a foreign language 
had developed several teaching methods.The article or “Methods of Teaching English 
as a Second Language Including Guidelines for Language Teaching” aims to present; 
methods of teaching English as a Second Language, the importance of each method 
in teaching English as a Second Language, and summarizing about the varying 
methods in teaching English as a Second Language in the present.  
Keywords: Methods, Teaching, English as a Second Language 
 
1. Introduction 
 The teaching of English as a foreign language had developed several 
teaching methods, somemethods were popular for some time andthen deteriorated. 
The method of teaching has deteriorated, yet it was not from failure in practice, but 
it was from the change of language learning concept in linguistics, psychology and 
education. So, the concept of language teaching has changed.The determining factor 
if a method was popular or not depended on how popular of the teaching concept 
was?It could not be said that the method of teaching English was the best teaching 
method.Each method had its advantages and disadvantages, so teachers should 
study how to teach each method by understanding which method was suitable for 
learners and goals of teaching language at each level. It also helped with effective 
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teaching and learning.This article aimes to present the method of teaching English as 
a second language and the important points in each method including guidelines for 
language teaching.  
 
2. Methods of Teaching English as a Second Language 
 2.1. Grammar Translation Method 
 The Grammar–Translation Method historically was a method of teaching 
foreign languages derived from the classical sometimes called Traditional Method of 
teaching Greek and Latin. In grammar–translation classes, students learn grammartical 
rules and then applied those rules by translating sentences between the target 
language and the native language. Advanced students may be required to translate 
whole texts word-for-word.  The method had two main goals: to enable students to 
read and translate literature written in the source language, and to further students' 
general intellectual development. It originated from the practice of teaching Latin; in 
the early 1500s, students learned Latin for communication, but after the language 
died out it was studied purely as an academic discipline. When teachers started 
teaching other foreign languages in the 19th century, they used the same translation-
based approach as had been used for teaching Latin. The method has been rejected 
by scholars, and has no theoretical basis.(Zhou & Niu, 2015). 
 The importance of the Grammar Translation Method : Students can read 
foreign language literature in learning thepoeticlanguage used in class rather than 
spoken language. In addition, students would learn the culture of native speakers, 
which would also appear in the compositions. Learning the language pattern was 
essential if learners knew grammar rules and vocabularies in studying. They could 
also be translated into their own language.This teaching method focused on how to 
read and write. For listening and speaking skills including pronunciation was not 
emphasized. Learning techniqe was memorizing rules, terms and translations using in 
their own language. The instructor conducted the classroom instruction, controlled 
class and educated learners. The learners followed instruction of the instructor. 
 2.2 The Direct Method 
 The Direct Method of teaching or the Natural Method often used in 
teaching foreign languages, refrained from using the learners' native language and 
used only the target language. This method was established in Germany and France 
around 1900 and contrasts with the grammar-translation method and other 
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traditional approaches.  Teaching focused on the development of oral 
skills. Characteristic features of the Direct Method wereteaching concepts and 
vocabulary through pantomiming, real-life objects and other visual materials, 
teaching grammar by using an inductive approach, centrality of spoken language focus 
on question-answer patterns. The direct method of teaching languages aimed to build 
a direct way into the world of the target language making a relation between 
experience and language, word and idea, thought and expression rule and 
performance, intended for students to learn how to communicate in the target 
language, based on the assumption that the learner should experience the new 
language in the same way as he/she experienced his/her mother tongue without 
considering the existence of his or her mother tongue. (Babu, 2009). 
 The importance of the Direct Method was the teaching method in 
teaching foreign languages for a long time as well as the Grammar Translation 
Method. Sometimes, this Direct Method may be used to mix with the Grammar 
Translation Method in teaching called Compromise Method or Oral Method.This 
method of teaching was becoming more and more popular when people were 
interested in using foreign languages for communication. Especially, when increased 
contacts with the international trade and business. People traveled abroad, it was 
clear that teaching in the Grammar and Translation Method could not communicate 
English fluently. So, the people turned to use the Direct Method in English learning 
skills without translation by native speakers. 
 2.3. The Audiolingual Method 
 The Audio-Lingual Method, Army Method, or New Key was a style of 
teaching used in teaching foreign languages. It was based on behaviorist theory, which 
postulates that certain traits of living things, and in this case humans, could be trained 
through a system of reinforcement. The correct use of a trait would receive positive 
feedback while incorrect use of that trait would receive negative feedback.This 
approach to language learning was similar to another, earlier method called the direct 
method. Like the Direct Method, the Audio-Lingual Method advised that students 
should be taught a language directly, without using the students' native language to 
explain new words or grammar in the target language. However, unlike the direct 
method, the audio-lingual method did not focus on teaching vocabulary. Rather, the 
teacher drilled students in the use of grammar (Decoo, 2001). The main features of 
audio-lingual method,each skill like listening, speaking, reading, and writing was 
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treated and taught separately.The skills of writing and reading were not neglected, 
but the focus throughout remains on listening and speaking. Dialouge is the main 
features of the audio lingual syllabus.Dialogues are the chief means of presenting 
language items. They provide learner an opportunity to practice, mimic and 
memorize bits of language.Patterns drills are used as an important technique and 
essential part of this method for language teaching and learning.The language 
laboratory was introduced as an important teaching aid.Mother tongue was not given 
much importance, similar to the Direct Method, but it was not deemphasized so 
rigidly. (Nagaraj, 2005) 
 The importance of the Audio-Lingual Method focused on learners to be 
able in communication by using the foreign language repeatedly until it became a 
habit and spoke fluently without stopping to think.The instructor was a good example 
in using the language for students learning to imitate, and follow the instructor. 
This Audio-Lingual Method emphasized on everyday language. Instructors would 
classify the complexity of the language by repeating the sentence structure, the 
practice was organized from listening, speaking, and writing respectively. This teaching 
method emphasizedon using the instructional equipment for rapid understanding of 
the teaching correctness. 
 2.4 Cognitive-Code Learning Theory 
 The Cognitive-Code Learning Theory was a subset of Cognitive- Code 
Approach (Richards &  Rodgers, 2014). It was also advocated by cognitive psychologists 
and applied linguists such as Carrolland Chastain.  Carroll in 1960 was an American 
psychologist known for his contributions to psychology and educational 
linguistics.  Cognitive-Code Learning Theory was also based on Gestalt psychology 
which states learning should be holistic. Carroll and Chastain proposed the cognitive- 
code approach to the study of a second language as an alternative to the audio-
lingual method dominant at the time. They advocated the conscious study of 
language rules as central to the learning of a foreign language. The Cognitive-Code 
Learning Theory was accepted as a merger of Chomsky’s Transformational Grammar 
and Carroll’s Psychology (Carroll, 1965). It was based on Gestalt psychology as well 
as formational Generative Grammar (Chastain, 1969:98).  Learning a language was a 
process of acquiring conscious control of the phonological, grammatical, and lexical 
patterns of the second language, largely through study and analysis of these patterns 
as a body of knowledge.(Carroll, 1966). A conscious study of language rules as central 
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to the learning of a foreign language. As a theory, it attached more importance to the 
learner's understanding of the structure of the foreign language. Rule- deduction was 
a facility, which developed automatically with use of the language in meaningful 
situations within meaningful drillings. 
 The importance of the Cognitive Code Learning Theory Method 
focused on the ability to understand the language. Studying foreign language should 
be taught in the language rules before applying the language.The imitation and 
memorization did not help the understanding. So, dialogue content was brought to 
students learning. It might be meaningful inranking the difficulty for helping language 
skills development by following the steps andfocusing on learning the language 
system as much as possible.The practice was still there, but learners should practice 
what they had learned and understood by using techniques in practice 
emphasizingon the familiarity with the rules of language and the use of everyday 
language by trying to learn the language in real life as much as possible.Teaching did 
not require from listening, speaking, reading, and writing, but focusing on the learner's 
understanding of the language. Before expressing the language should be avoided 
reciting. 
 2.5 The Silent Way Method 
 The Silent Waywas a language-teaching method created Gattegno in 
1972 that made extensive use of silence as a teaching method. Gattegno introduced 
the method in 1963, in his book Teaching Foreign Languages in Schools: The Silent 
Way. Gattegno was critical of mainstream language education at the time, and he 
based the method on his general theories of education rather than on existing 
language pedagogy. It is usually regarded as an "alternative" language-teaching 
method; Cook groups it under "other styles", Richards groups it under "alternative 
approaches and methods" and Jin & Cortazzi group it under "Humanistic or Alternative 
Approaches". 
 The importance of the Silent Way Method, the instructorencouraged 
students to use their own language skills. The instructor was only the helper when it 
was essential. The learner would try to bring what they knew to use in learning and 
focusing on the lesson all times and ready to learn languages. The beginning by the 
instructor taught the everyday basic language. Instructors would use sound and color 
schemes to assist in teaching. The language of the mother tongue was linked to the 
sound of the new language. They also use color knowledge to help them learning 
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vocabulary and reading. Then, the instructor created a situation to draw the attention 
of learners to the language structure. The situation helped students to understand 
the meaning.The teacher was quiet, but at the same time, creating a situation for 
students to think. The instructor would work quietly, and speak when it was necessary 
to point out the solution. The students might interact and learn from each other. 
 2.6 The Total Physical Response Method 
 The Total Physical Response Method was a language teaching 
method developed by Asher, 1969 a professor emeritus of psychology at San Jose 
University.  It was based on the coordination of language and physical movement. In 
Total Physical Response Method, instructors gave commands to students in the 
target language with body movements, and students respond with whole-body 
actions.Asher developed Total Physical Response Method as a result of his 
experiences observing young children learning their first language. He noticed that 
interactions between parents and children often took the form of speech from the 
parent followed by a physical response from the child. Asher made three hypotheses 
based on his observations: first, that language was learned primarily by listening; 
second, that language learning must engage the right hemisphere of the brain; and 
third, that learning language should not involve any stress. 
 The importance of the Total Physical Response Method focused on 
students having a fun experience in foreign language communication and motivated 
learners to keep on learning after the initial level. In the early stages of teaching, 
students did not have to speak and was involved only as a listener and followed the 
instructor. The instructor directed all learner behaviors. The learner imitated the 
instructor's actions by instructing learners to follow the instructor instruction. After 
learning to follow the instructions, students would be ready to speak and act.The 
instructor needed to be patient and corrected the wrong words or sentences. 
 2.7 The Suggestopedia Method  
 The Suggestopediawas a teaching method developed by the Bulgarian 
psycho the rapist Geigi Lazanov. It was used mostly to learn foreign languages.The 
theory applied positive suggestion in teaching when it was developed in the 1970s. 
However, as the method improved, it had focused more on Desuggestive Learning 
and in the present, often called Desuggestopedia(Lozanov, 1978). Suggestopedia was 
a portmanteau of the words Suggestion and Padagogi. A common misconception was 
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to link Suggestion to Hypnosis. However, Lozanov intended it in the sense of offering 
or proposing, emphasising student choice. 
 The importance of the Suggestopedia Methodfocused on language 
learners to using everyday English for communication. The instructor was the officer 
in the classroom and the learners trusted his skills. The learners memorized the 
information from whom they believed. The teaching should not make learners 
anxious and the most comfortable room had omfortable chairs, dim lights and 
musics. The atmosphere was relaxed. There might be beautiful pictures on the wall 
or a poster showing the grammar hanging around. Learners learnedby accident. The 
instructor introduced learners from the beginning and they would know each other 
in doing ctivities. This teaching was to convince the learners to feel comfortable. No 
compulsion and the inactive learners were using their existing brain and memory 
effectively. 
 2.8 The Community Language Learning Method 
 The Community language learning was a language- teaching methods. 
Students worked together to develop what aspects of a language they would like to 
learn. It was based on the counselling approach in which the teacher acted as a 
counsellor and a paraphraser,  while the learner was seen as a client and 
collaborator.The Community Language Learning Method emphasized the sense of 
community in the learning group, encouraged interaction as a vehicle for learning, 
and considered as a priority the students' feelings and the recognition of struggles in 
language acquisition. There was no syllabus or textbook to follow, and it was the 
students themselves who determined the content of the lesson by means of 
meaningful conversations in which they discussed real messages. Notably, it 
incorporated translation, transcript town and recording techniques. (Richards, 1986)  
 The importance of the Community Language Learning Method 
focusedon learners to use the language for communication.They also educated 
themselves about their own learning to increase their sense of responsibility. The 
role of the instructor was as a mentor. Teachers must understand the feelings of the 
learners in teach students to learn the language. The good relationship happened 
between instructors and learners. Both instructors and learners are centered on 
language learning. The classroom reduced the threat of students and non-resistance 
learning occured. 
 2.9 The Communicative Language Teaching Approach  
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 The Communicative Language Teaching or the Communicative Approach 
was an approach to languge teachong that emphasized interaction as both the means 
and the ultimate goal of study.Language learners in environments utilized the 
Communicative Language Teaching Techniques, learned and practiced the target 
language through the interaction with one another and the instructor, and the study 
of authentic texts, and through the use of the language both in class and outside of 
class.Learners conversed about personal experiences with partners, and instructors 
taught topics outside of the realm of traditional grammar, in order to promote 
language skills in all types of situations. This method also claimed to encourage 
learners to incorporate their personal experiences into their language learning 
environment, and to focus on the learning experience in addition to the learning of 
the target language. (Nunan, 1991) 
 The importance of the Community Language Learning Method focused 
on learners to use the language to convey the meaning. Especially, using language 
appropriated to social conditions, teaching and learning was focused on improving 
the ability of learners to use the languagein various situations. Learners could use 
language fluently, and properly.The instruction put emphasized on the activity by 
using the language closed to the actual situation by practicing integrated skills. 
 
3. Conclusion 
 We find that there are no shortages of techniques employed in the business 
of foreign language instruction. Like in all disciplines, the practical and the theoretical 
have difficult times meeting at a point of compromise, however, there has been 
developed over the last 50 years a body of empirical data that can and should be 
sourced by any qualified language instructor. The fact of it is that the employment 
of several techniques dependent on the quality, age and mastery levels of students 
should be employed to maximize the effectiveness of lessons and the enhancing of 
the learning experience of students. The educator need be mindful of his or her 
taskfrom a technique standpoint as a work in process in all classrooms. Is it not true 
that in all situations we must be prepared to go with the ebb and flow of the 
classroom and its’ occupants? Should we not be prepared to employ all the 
necessary tools in the tool kit available to us with the intent of making the language 
learning experience more meaningful? Clearly, the answer is yes. In this agreement 
we must be flexible, knowledgeable, and adaptable with the clear objective of 
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language learning and proficiency in a setting conducive to rapid and relatively 
painless mastery and skill building. 
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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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ค าแนะน าส าหรับผู้นิพนธ์บทความ 
สถานที่ติดต่อเกี่ยวกับบทความ 
ส านักงานวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
79 หมู่ 1 ต.ล าไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170  
โทรศัพท์ 035-248-000 ต่อ 8200-3   

 
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)  
ภาพประกอบและตารางควรมีเท่าที่จ 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 
 



807วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

 
 
 

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....................................................... 
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